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Forord

Foto: Scanpix / Gert Laursen

Denne rapport beskriver resultatet af basisanalysen – del 1 udarbejdet for vanddistrikt
35 i henhold til Miljømålsloven. Basisanalysen
– del 1 er første trin i det arbejde, der skal føre frem til en vandplan for vanddistriktet i
2009.
Vanddistrikt 35 omfatter Storstrøms Amt,
samt de dele af vandløbsoplandene til Saltø
Å, Suså og Tryggevælde Å, som ligger i Vestsjællands Amt og Roskilde Amt.
Basisanalysen – del 1 er vedtaget af de tre
amtsråd.
Udarbejdelsen af basisanalysen er koordineret i 3-amtssamarbejdet. Storstrøms Amt har
som vanddistriktsmyndighed stået for det
praktiske arbejde med denne rapport. I rapporten er der kun præsenteret sammenfattenForord

de kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på www.stam.dk.
Basisanalysen – del 1 er udført på baggrund
af eksisterende data, der er tilvejebragt ved
den regionale overvågning og vandmiljøplanernes nationale overvågningsprogrammer i
de 3 amter. Hvor der i rapporten ikke er angivet særskilt kildehenvisning, stammer data fra
disse overvågningsprogrammer.
Hvor der ved opgørelsen over menneskelige
påvirkninger af vandområderne er angivet
belastninger, er tallene baseret på årsgennemsnit for perioden 1995-2003. Herved er
der taget højde for, at de væsentligste udbygninger af kommunale og private renseanlæg
er gennemført, således at tallene er repræsentative for de aktuelle belastningsforhold.
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Baggrund

Foto: Scanpix / Morten Rasmussen

EU’s vandrammedirektiv trådte i kraft den
22. december 2000. Direktivets formål er at
fastlægge en ramme for beskyttelsen af vandområderne. Den 17. december 2003 vedtog
Folketinget lov om miljømål (lov nr. 1150).
Miljømålsloven indarbejder EU’s Vandrammedirektiv fra 22. december 2000 i dansk lovgivning.
Miljømålslovens overordnede formål er at
fastlægge en ramme for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande, kystvande og
grundvand, som:
a) forebygger yderligere forringelse og beskytter og forbedrer vandøkosystemernes tilstand, og hvad angår deres vandbehov også
tilstanden for terrestriske økosystemer og
vådområder, der er direkte afhængige af
vandøkosystemerne

Baggrund

b) fremmer bæredygtig vandanvendelse baseret på langsigtet beskyttelse af tilgængelige
vandressourcer
c) sigter mod en udvidet beskyttelse og forbedring af vandmiljøet bl.a. gennem specifikke foranstaltninger til en progressiv reduktion af udledninger, emissioner og tab af
prioriterede stoffer og standsning eller
udfasning af udledninger, emissioner og tab
af prioriterede farlige stoffer
d) sikrer en progressiv reduktion af forureningen af grundvandet og forhindrer en
yderligere forurening heraf
e) bidrager til at afbøde virkningerne af oversvømmelser og tørke.
Miljømålsloven indfører en ny administrativ
praksis og struktur for vandområderne. Hidtil
har amterne i henhold til Planloven fastlagt
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mål. Vandplanens miljømål bliver således
bindende. Den første vandplan skal være
godkendt i 2009, og skal herefter revideres
hvert 6. år. Vandområdernes målsætninger i
amternes regionplaner gælder således frem til
2009.

Basisanalysen
Miljømålsloven udmøntes i bekendtgørelser
og vejledninger, der nærmere beskriver kravene til vandplanens delelementer.
målsætninger for kvaliteten af vandløb, søer
og kystvande. Disse målsætninger fremgår af
amtets regionplan, men vil blive revideret i
forbindelse med den kommende vandplan.

Vanddistriktsmyndigheder og
vandplaner
Miljømålsloven opdeler Danmark i 13 vanddistrikter, hvor vanddistriktsmyndigheden
skal udarbejde en vandplan. Vanddistriktsgrænserne er fastlagt i forhold til betydende
oplandsgrænser for vandområderne. Storstrøms Amt er udpeget som vanddistriktsmyndighed for vanddistrikt 35, der udover
Storstrøms Amt omfatter de dele af oplandene til Suså, Saltø Å og Tryggevælde Å, som
ligger i Vestsjællands Amt og Roskilde Amt.
Et væsentligt krav til vandplanen er, at den
skal indeholde miljømål for alle vandforekomster i vanddistriktet. Miljømålsloven angiver, at alt overflade- og grundvand senest
den 22. december 2015 skal have opnået en
”god tilstand” dvs. opfylde de stillede miljø-

Udpegning af Vandområdedistrikter og

Denne rapport indeholder resultatet af Storstrøms Amts arbejde med den indledende del
af vandplanen for vanddistrikt 35 – den såkaldte basisanalyse - del 1, der omfatter en
første typeinddeling og beskrivelse af de menneskelige påvirkninger af vandområderne.
Basisanalysen - del 2 omfatter en vurdering
af effekter på overflade- og grundvand og en
opgørelse over menneskelige påvirkninger,
samt en vurdering af muligheden for, at vandområderne opfylder ”god tilstand” i 2015.
Del 2 forudsætter, at der er fastsat foreløbige
miljømål ud fra vandområdernes referencetilstand, dvs. deres tilstand uden menneskelig
påvirkning. Miljømålene skal afløse regionplanernes kvalitetsmålsætning af vandområderne. Det forventes derfor, at de vil blive
fastsat på baggrund af et fælles nationalt
grundlag.
For vanddistrikt 35 er der i basisanalysen –
del 1 medtaget en vurdering af vandområdernes målsætningsopfyldelse i forhold til den
gældende regionplan.

År
2000-2003

vedtagelse af miljømålsloven
Udarbejdelse af Basisanalyse
Gennemførsel af overvågningsprogrammer

2004
2005-2006

Arbejdsprogram for udarbejdelse af vandplanen

2006

Oversigt over væsentlige vandforvaltnings opgaver

2007

Offentliggørelse af forslag til vandplan

2008

Vandplan

2009

Gennemførsel af indsatsprogrammer
Miljømål opfyldt
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2009-2013
2015

Baggrund

Storstrøms Amt begyndte arbejdet med basisanalysen allerede i 2003, da det ud fra EU’s
vejledninger (EUguidelines) blev vurderet, at
arbejdet ikke kunne afvente den lovede bekendtgørelse og vejledning fra staten.
Da vanddistrikt 35 udover Storstrøms Amt
omfatter oplande i Vestsjællands og Roskilde
amter, har arbejdet med basisanalysen været
koordineret af en styregruppe under 3-amtssamarbejdet. For styregruppen har et rådgivende ingeniørfirma udarbejdet en projektbeskrivelse for indarbejdelse af Vandrammedirektivet i vanddistrikt 35. Denne projektbeskrivelse /NIRAS, 2004/ og statens første udkast til bekendtgørelse dannede udgangspunkt for arbejdet med basisanalysen.
Bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og
kortlægning af vandressourcer (nr. 811) er
underskrevet af miljøministeren d. 15. juli
2004. Efterfølgende er vejledning fra Miljøstyrelsen – Basisanalyse 1 – Karakterisering
af vandforekomster og opgørelse af påvirkninger - udsendt den 16. august 2004. Basisanalysen er først gældende når den er vedtaget i alle 3 amtsråd i vanddistrikt 35.

sisanalysen. Ifølge miljømålsloven skal basisanalysen tilvejebringes i samarbejde med
kommuner og staten. Den 8. september 2004
er der afholdt møde med kommunerne, hvor
staten også var inviteret.

Inddragelse af interessenter
For Vanddistrikt 35 er det valgt at inddrage
interessenterne ved, at afholde møde for
interesseorganisationer d. 8. september 2004,
hvor der orienteres om arbejdet med vandrammedirektivet og basisanalysen.

Rapportering af basisanalysen
Basisanalysen skal offentliggøres senest den
22. december 2004. Fra statens side er der kun
krav om elektronisk rapportering i form af
GIS-kort (Geografisk Informations System).
Storstrøms Amt har som vanddistriktsmyndighed ønsket at formidle resultatet af basisanalysen til kommuner og øvrige interessenter, hvilket er baggrunden for
denne rapport, der er en sammenfatning af
basisanalysen. Den samlede basisanalyse del 1 inklusive GIS-kort - kan ses på amtets
hjemmeside www.stam.dk.

Samarbejdsparter
Der er ifølge miljømålsloven og tilhørende
bekendtgørelse ikke krav om, at inddragelse
af offentligheden ved udarbejdelse af ba-

Baggrund
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Sammenfatning og konklusion

Foto: Scanpix / Gert Laursen

Storstrøms Amt har i denne rapport samlet
eksisterende viden om påvirkninger af grundvand og overfladevand (vandløb, søer og havet) samt lavet en overordnet karakterisering
af disse vandsystemer i vanddistrikt 35. Udover Storstrøms Amt omfatter vanddistriktet
mindre dele af Vestsjællands og Roskilde
Amter. Kort over den menneskelige påvirkning og karakteriseringen af vandområderne
er lagt ud på Storstrøms Amts hjemmeside
www.stam.dk.
Karakteriseringen af overfladevand sker i
forhold til parametre, der har indflydelse på
områdernes fysisk/kemiske og biologiske tilstand, mens grundvandet er typeinddelt ud
fra undergrundens sammensætning og kontakten med overfladevand.

Sammenfatning og konklusion

Langt de fleste vandløb i vanddistriktet er
små vandløb af type 1 med lille vandføring og
bredde. Størsteparten af de typeinddelte søer
(67%) er lavvandede, kalkrige ferskvandssøer
uden brunfarvning af vandet (type 9). Den
næsthyppigste søtype (17%) er dybe, kalkrige
ferskvandssøer uden brunfarvning (type 10).
Derudover er der enkelte brakvandssøer og
moseagtige søer med brunfarvet vand. De åbne kystvande er inddelt efter saltholdighed og
størrelsen på tidevandsforskellen. Saltholdigheden i vanddistrikt 35 er middelstor (5-18‰)
og tidevandsforskellen er beskeden (mindre
end 1 m). Ved inddelingen af fjorde er der,
udover saltholdigheden, taget hensyn til deres
følsomhed over for næringssaltpåvirkning fra
oplandet. Grundvandet er inddelt i 81 grundvandsforekomster. I alt er der udpeget 24 primære grundvandsforekomster, som har kon-
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takt til overfladevand og 38 sekundære
grundvandsforekomster, som fortrinsvis ligger i lokale og højtliggende sandlag.
Udover typeinddelingen er der udpeget kunstige og stærkt modificerede vandområder.
For vandløb gælder det rørlagte vandløb, der
løber under byer og vandløb, hvis vand pumpes ud i havet. I vanddistriktet er ca. 18% af
vandløbene kunstige eller stærkt modificerede. For kystvande er kun Næstved Kanal og
Karrebæksminde Fjord inklusive Fladsstrand
og Krageholms Strøm udpeget som stærkt
modificeret. Derimod er ingen søer i vanddistriktet udpeget hverken som kunstige eller
stærkt modificerede.
Vanddistrikt 35 omfatter Sydsjælland, Lolland, Falster, Møn og en række småøer.
I vanddistriktet er 73% landbrugsområder,
18% skove og naturområder og 9% byer og
veje. Vanddistrikt 35 har en forholdsvis stor
andel af beskyttede områder, idet 70% af distriktet afvander til Natura 2000-områder.
Husdyrtætheden er ca. 0,4 dyreenheder/hektar landbrugsareal, hvilket er lavt i forhold til
landsgennemsnittet. Der er 227 kommunale
og private renseanlæg og over 32.000 ejendomme i det åbne land. I vanddistriktet er
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der knap 640 kendte forurenede grunde, som
kan true overflade- eller grundvand. Heraf er
knap 400 slaggeudlæg. Til havs er der udover
16 aktive klappladser, 18 områder med råstofindvinding og stenfiskeri samt 7 havbrug. Der
indvindes grundvand fra 803 anlæg med en
samlet indvinding på 36 millioner m3 om året.
Indvinding af overfladevand sker fra 22 anlæg
med en samlet indvinding på knap 1,8 millioner m3 om året.
I basisanalysen er tilstanden i vandområderne vurderet på baggrund af resultaterne af
amternes regionale overvågning og vandmiljøplanens nationale overvågningsprogrammer. Tilstanden er vurderet i forhold til den
gældende regionplans målsætninger. I vanddistrikt 35 har henholdsvis 32% af vandløbsstationerne og 31% af søerne en tilfredsstillende tilstand i forhold til regionplanens målsætninger. 62% af de samlede åbne vandløbsstrækninger i vanddistrikt 35 er ikke undersøgt tilstrækkeligt til, at målopfyldelsen kan
vurderes. For søer har kun 93 ud fra ca. 14.000
søer over 100 m2 kunnet vurderes. Kystområderne - eksklusive den nordlige del af Langelandsbælt og Femern Bælt, som ikke er
undersøgt - opfylder ikke målsætningen.

Sammenfatning og konklusion

1 Generel karakteristik af Vanddistrikt 35

Foto: Storstrøms Amt

Vanddistrikt 35 omfatter Storstrøms Amt
samt de dele af oplandene til Suså, Saltø Å og
Tryggevælde Å, som ligger i Vestsjællands
Amt og Roskilde Amt. På kortet (fig 1.1) er
angivet amtsgrænserne samt vanddistriktets
grænser.

fladevandet og grundvandet er foretaget.
Sidst i kapitlet findes der en oversigt over tilstanden i vandløb beskrevet ved faunaklasse
og i søer beskrevet ved fosforkoncentrationen.

Vanddistrikt 35 er opdelt i 9 afstrømningsområder, der er fastlagt efter de havområder,
som de forskellige oplande afvander til (fig
1.1). Vanddistrikt 35 har en meget lang kystlinie, hvorfor det har været nødvendigt at
underinddele i 9 afstrømningsområder.

1.1 Opland

I dette kapitel beskrives de landskabsformer,
jordtyper og den menneskelige påvirkning,
der har betydning for vandkvaliteten i vanddistrikt 35. Endvidere beskrives kort, hvordan
typeinddelingen (typologiseringen) af over-

Generel karakteristik af vandisstrikt 35 - 1.1 opland

Vanddistrikt 35 omfatter Sydsjælland, Lolland, Falster, Møn og en lang række småøer.
Landskabet er primært formet i den sidste istid. Isen har gentagne gange bevæget sig hen
over området og har aflejret ler, sand og grus.
Dette ses tydeligst i terrænet på Sydsjælland
og Nordfalster, hvor store bakkelandskaber
af ler, sand og grus dominerer. På Lolland er
dette mindre tydeligt, og området fremstår
fladt. Det skyldes dog ikke mangel på istidsaflejringer. Undergrunden, som består af
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Figur 1.1 Vanddistrikt 35 og de 9 afstrømningsområder, samt områdernes placering inden for de 3 amtsgrænser. Endvidere er vist grænsen for biologiske
kvalitetsmål i den kommende vandplan, som i
hovedtrækkene udgør grænsen for basisanalysen –
del 1.

[ 14 ]

Generel karakteristik - opland

10 km
Vanddistrikt 35
Amtsgrænse

Figur 1.1.1 Terrænkort over vanddistrikt 35. (Kort- og
Matrikelstyrelsen og Storstrøms, Vestsjællands og
Roskilde Amter).

Generel karakteristik - opland

[ 15 ]

Tabel 1.1.1 Arealanven-

Arealtype

Arealstørrelse
km2

delsen og jordtypefordelingen i vanddistrikt 35.

Bebyggelse

246

(Danmarks Miljøundersø-

Tekniske anlæg og veje

159

gelsers arealanvendelses-

Skov og natur

567

kort og Statens Planteavls-

Vådområder

119

forsøgs landdækkende

Ferskvand

53

jordklassificering af dyrke-

Landbrug

3055

de arealer 1975-1979).

●

Grovsandet jord

●

Finsandet jord

●

Lerblandet sandjord

●

Sandblandet lerjord

●

Lerjord

●
●
●

Kalkholdig jord

Jordtype
%

Dræningsprocent
%

1

20-30

31

1

20-30

397

13

35-45

1619

53

60-70

825

27

70-80

Svær lerjord

31

1

70-80

Humus

92

3

-

0

0

-

31

kalk, danner her en fordybning, som i istiden
er fyldt op med ler, sand og grus. På Stevns er
landskabet også relativt fladt. Ved isens bevægelse hen over området er der kun afsat ganske få aflejringer. Lagene over kalken er derfor meget tynde. På Stevns og på Østmøn er
kalken højtliggende, hvilket ses ved klinterne.
På Østmøn har isen skubbet kalken op i flager, og området er derfor meget kuperet.
Som eksempler på landskabsformer dannet i
forbindelse med istiden kan nævnes tunneldale på Nordfalster og Sydøstlolland, dødislandskaber på Lolland, åse mange steder i
vanddistriktet, samt hævet og inddæmmet
havbund på Sydlolland og Sydfalster.
Arealanvendelsen og jordtypefordelingen
fremgår af tabel 1.1.1 og figur 1.1.2. De dyrkede arealer inddeles i forskellige jordtype.
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Dræningsprocenterne varierer i forhold til
jordtypen. Jo tungere jorde, jo mere dræning.
Da ca. 80% af de dyrkede arealer er sandblandet lerjord og lerjord, har det meste af
vanddistriktet dræningsprocenter mellem 60
og 80%.
Inden for vanddistrikt 35 er der udpeget 24
EF-habitatområder inklusive et stenrev, samt
4 områder, som deles med andre vanddistrikter. Endvidere er der inden for vanddistriktet
udpeget 15 EF-fuglebeskyttelsesområder og 7
Ramsarområder. Nogle af disse udpegede
områder er helt eller delvist sammenfaldende. Områdernes placering fremgår af figur
1.1.3 De 2 typer af EF-naturbeskyttelsesområder benævnes ofte under ét Natura 2000områder. Til grund for udpegningen ligger to
EU-direktiver og Ramsarkonventionen.

Generel karakteristik - opland

Figur 1.1.2 Jordtypefordelingen i vanddistrikt 35
med angivelse af dominerende jordtyper i pløjelagets dybde (Statens Planteavlsforsøgs landdækkende
jordklassificering af dyrkede arealer 1975-1979).

Generel karakteristik - opland
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Figur 1.1.3 Internationale
naturbeskyttelsesområder
omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, EFHabitatdirektivet og
Ramsarkonventionen.

Alle tre aftaler indeholder bestemmelser om
beskyttelse og bevarelse af bestemte naturtyper samt af arter af dyr og planter. For hvert
område er der et specifikt udpegningsgrundlag.
70% af landområderne i vanddistrikt 35 afvander til internationale naturbeskyttelsesområder

1.2 Menneskelige påvirkninger
I dette afsnit beskrives de væsentligste menneskelige påvirkninger i vanddistrikt 35 ind-
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delt i punktforureninger, arealpåvirkninger,
kvantitative påvirkninger af vand og regulering af vandløb, søer og kystområder.
Punktforureninger
Belastningen fra punktforureninger omfatter
spildevand fra henholdsvis kommunale renseanlæg, private renseanlæg, virksomheder og
spredt bebyggelse, samt regnbetingede udløb
og udledning af vand fra afværgepumpninger.
Forurenede grunde, slamudspredning, klappladser og havbrug er også punktforureninger.

1.2 Menneskelige påvirkninger

Der findes 174 kommunale renseanlæg i
vanddistrikt 35. Anlæggene spænder fra simple mekaniske anlæg (67 anlæg) til fuldt udbyggede anlæg med alle rensetrin inklusive fjernelse af næringsstoffer. Endvidere findes der
53 private anlæg, der typisk kun har mekanisk
rensning. Kun et fåtal har også biologisk
rensning. Spildevand fra spredt bebyggelse
gennemgår mekanisk rensning, ledes gennem
hustanke, nedsives eller udledes direkte til
overfladevand uden rensning. I vanddistrikt
35 er der 32.000 ejendomme i det åbne land.
Slam fra kommunale renseanlæg, der udspredes på marker, er medregnet i den samlede
opgørelse af belastningen med næringsstoffer.
Ved for høj koncentration af miljøfremmede
stoffer eller tungmetaller genanvendes slammet på anden vis eller deponeres, så stofferne
ikke spredes til vandmiljøet.
Regnbetingede udløb kan - udover at belaste
med næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer - give anledning til erosion
af bund og brinker samt bortskylning af dyr og
planter i vandløbene. Derudover giver disse
udledninger til tider anledning til uæstetiske
forhold med toiletpapir og slam i vandløbene.
Fra virksomheder, vaskepladser, afværgeudledninger, klappladser, havbrug og forurenede grunde er forureningerne mangeartede og
spænder fra udledning af næringsstoffer til
forurening med tungmetaller, oliekomponenter og miljøfremmede stoffer bl.a. pesticider.

land opdeles typisk i landbrug, natur og
spredt bebyggelse. Landbrugsbidraget beregnes som den målte belastning i vandløb fratrukket natur, spredt bebyggelse, renseanlæg
og regnbetingede udløb. Naturbidraget er
den mængde kvælstof og fosfor, der tilføres
udover bidraget fra menneskelige aktiviteter
i oplandet.
Husdyrtætheden i vanddistrikt 35 er lav
sammenlignet med resten af landet. I 2003
var husdyrtætheden gennemsnitligt på 0,4
dyreenheder (DE)/hektar – det samme som i
1990. 1 dyreenhed svarer til ca. 100 kg udbragt kvælstof om året i husdyrgødning. På
landsplan var husdyrtætheden 0,9 DE/hektar
i 2003.
Det er generelt sådan, at jo mere husdyrgødning, der er til rådighed til markerne, desto
større er risikoen for tab af kvælstof og fosfor
til vandmiljøet. I vanddistriktet kommer den
største del af husdyrgødningen fra svinebedrifter, hvor man må udbringe husdyrgødning svarende til 1,4 DE/hektar. Der er derfor risiko for et større tab af næringsstoffer i
forbindelse med en øget animalsk produktion. Der foregår dog løbende en optimering
af udnyttelsen af næringsstoffer i landbruget,
hvilket har ført til et fald i overskud og tab af
næringsstoffer siden 1990.
Vanddistriktet domineres af leret overfladejord og undergrund. I lerjord omsættes nitrat,
hvilket betyder, at der kun få steder er risiko
for, at grundvandet forurenes med nitrat.

Arealpåvirkninger
Den diffuse belastning kommer fra det åbne
land og fra atmosfæren. Bidraget fra det åbne

1.2 Menneskelige påvirkninger
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Figur 1.2.1 Den diffuse belastning med kvælstof fra
det åbne land (spredt bebyggelse + atmosfærisk
bidrag + naturbidrag + landbrug) til vandmiljøet.
Belastningen er beregnet som gennemsnittet for
perioden 1995-2003 ved at fratrække kendte punktkilder fra målte kvælstoftransporter i vandløbene i
de respektive oplande. Det ses, at belastningen fra
hovedparten af oplandene ligger fra 10 - 20 kg
kvælstof/hektar.
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Figur 1.2.2 Den diffuse belastning med fosfor fra det
åbne land (spredt bebyggelse + atmosfærisk bidrag
+ naturbidrag + landbrug) til vandmiljøet.
Belastningen er beregnet som gennemsnittet for
perioden 1995-2003 ved at fratrække kendte punktkilder fra målte fosfortransporter i vandløbene i de
respektive oplande. Det ses, at belastningen fra
hovedparten af oplandene ligger fra 0,15-0,30 kg
fosfor/hektar.

1.2 Menneskelige påvirkninger
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Figur 1.2.3 Husdyrtætheden i vandløbsoplande
i vanddistrikt 35 (2003).
Beregningen er baseret
på data om husdyrhold
fra det centrale husdyrregister (CHR) og oplysninger om placering af ejendommenes jordtilliggende
fra hektarstøtteansøgninger.

Omvendt er de lerede jorder typisk drænede
(afsnit 1.1, fig. 1.1.2), hvorfor der foregår en
stor og hurtig transport af vand fra marker til
overfladevand uden tilbageholdelse af næringsstoffer.
Der er store lokale forskelle i dyretætheden i
vanddistriktet. På figur 1.2.3 er dyretætheden
opgjort for de respektive vandløbsoplande.
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En stor dyretæthed kan lokalt være med til at
forklare en dårlig vandkvalitet, som skyldes
næringsstofbelastning i vandmiljøet.
I tabel 1.2.1 er angivet mængdeintervaller for
de totale mængder pr. år af svovl, fosfor og
kvælstof, samt de totale mængder af ammoniak, der kommer fra luften i løbet af 1 år. Tal
og oplysninger stammer fra DMU – Faglig
rapport nr. 418.

1.2 Menneskelige påvirkninger

Figur 1.2.4 Faunaspærringer og tørlagte søer i
vanddistrikt 35
(Storstrøms Amt, kommunerne og Danmarks
Sportsfiskerforbund).

Depositionen af kvælstof er fordelt på forskellige kvælkstofforbindelser. Ammoniak og
ammonium stammer hovedsagelig fra landbrugsproduktion, hvor navnlig husdyrgødning
er en meget stor kilde. Kvælstofoxider stammer hovedsageligt fra diverse forbrændingsprocesser.

ton/km2/år

Tabel 1.2.1 Atmosfærisk

over land

over hav

Svovl

o,56-0,86

-

Total kvælstof

1,3-2,3

0,7-1,7

Ammoniak

0,7-1,4

0,4-0,9

Total fosfor

0,002-0,004

0,002-0,004

rapport nr. 418/).

Fosfor kommer både fra menneskeskabte og
naturlige kilder. De menneskeskabte stam-

1.2 Menneskelige påvirkninger

deposition (DMU /Faglig
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mer primært fra forbrænding af kul og halm,
herunder markafbrænding. De naturlige kilder er primært ophvirvlet jordstøv, og luftbåren biologisk materiale som fx pollen og
svampesporer.
Depositionen af svovl via svovlforbindelser
stammer især fra forbrændingsprocesser, men
der findes også naturlige svovlkilder, blandt
andet fra dråber af havvand, der kan transporteres over store afstande ind over land.

ringerne fordeler sig med 121 på Lolland, 107
på Sjælland, 44 på Falster og 17 på Møn.
I vanddistriktet er der desuden registreret
396 km vandløb, der er delvist rørlagt.
16 søer over 10 hektar er tørlagte med henblik på dyrkning af jorden. Af disse er 3 reetablerede. Endvidere oplyses 23 søer under
10 hektar at være sløjfede (Skov- og Naturstyrelsen, /Tørlagte søer og fjorde i Danmark,
1986/).

Der findes mange forskellig tungmetaller og
de kan stamme fra både naturlige og menneskeskabte kilder. Tungmetaldepositionen til
vandmiljøet er i mange tilfælde betydelig i
forhold til andre kilder. Tungmetallerne i luften stammer hovedsagelig fra menneskelig
aktivitet, hvor forbrændingsprocesser er de
vigtigste.
Kvantitative påvirkninger af overflade- og
grundvand
Indvinding af grundvand sker fra 803 vandindvindingsanlæg, der samlet indvinder ca. 36
millioner m3 grundvand om året. Anlæggene
er typisk små til mellemstore vandværker.
Derudover findes der en del anlæg til markvanding og industriformål.

Indvinding af overfladevand sker fra 22 anlæg med en samlet indvinding på 1,8 millioner m3 om året. Langt størstedelen af indvindingen sker fra ganske få industrianlæg, hvor
vandet typisk anvendes som procesvand.
Udstrømningen af grundvand til overfladevand og vådområder kan blive reduceret væsentligt, hvis der foregår en betydelig grundvandsindvinding i området. Dette kan medføre vandløb med forringet vandføring samt
mere eller mindre tørlagte vådområder.
Andre påvirkninger – regulering
af vandområder
Forskelligartede spærringer i vandløb er et
forholdsvist stort problem i vanddistriktet.
De nyeste registreringer tæller mindst 389
hele eller delvise spærringer. Dertil skal lægges et ukendt antal spærringer i private vandløb samt i enkelte offentlige vandløb. Spær-
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1.3 Typologisering af overflade- og
grundvand
For at kunne opstille operationelle målsætninger i den kommende vandplan, er det nødvendigt at operere med et begrænset antal
veldefinerede typer af vandområder. Vandområderne er inddelt efter de parametre, som
har størst indflydelse på deres fysisk/kemiske
og biologiske tilstand.
Den anvendte inddeling for havområderne
følger vejledningen. De åbne havområder
omkring vanddistrikt 35 er af typen OW3.
Dette betyder, at vandmassens indhold af salt
er middelstort, fra 5-18‰, og at tidevandsforskellen er mindre end 1 m. Fjordene i vanddistriktet er inddelt efter saltholdighed, forekomst af periodevis lagdeling, samt vandskiftets størrelse, som er afgørende for fjordenes
følsomhed over for næringssaltbelastning.
Tabel 1.3.1 giver en samlet oversigt over typerne af åbne havområder og fjorde i vanddistrikt 35.
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Type

Typeparameter

Saltholdighed: 5-18 ‰

OW3

Tidevandsforskel: < 1 m

Område

Tabel 1.3.1 Typeindde-

Køge Bugt

lingen af åbne havom-

Fakse Bugt

råder og fjorde i vanddi-

Østersøen

strikt 35.

Femern Bælt
Langelandsbælt Øst
Smålandsfarvandet åben
Grønsund

Saltholdighed: 5-18 ‰
Periodevis lagdelt

M1

Nakskov Fjord

Stor følsomhed over for menneskelig påvirkning
Dybsø Fjord
Præstø Fjord
Saltholdighed: 5-18 ‰
Opblandet

M2

Stor følsomhed over for menneskelig påvirkning

Stege Bugt
Stege Nor
Smålandsfarvandet Syd
Avnø Fjord
Guldborgsund
Rødsand

Saltholdighed: 5-18 ‰
Periodevis lagdelt

M3

Karrebæk Fjord

Mindre følsomhed over for menneskelig påvirkning

Vandløb og søer i vanddistrikt 35 er på samme måde inddelt efter parametre, som har
særlig indflydelse på de fysisk/kemiske og
biologiske forhold. Vandløbene er inddelt i
3 typer efter oplandsstørrelse, bredde på
vandløbet og afstand til vandløbets udspring, kilden (tabel 1.3.2).

Søerne er inddelt i forhold til vandets indhold
af kalk (alkalinitet), saltholdighed, vandets
brunfarvning og dybden. Disse fire parametre
kan kombineres til 16 forskellige søtyper.
I vanddistrikt 35 er der dog kun 6 typer (tabel
1.3.3) fordelt på de 93 søer, som er målsatte i
regionplanen.

Af de ca. 3.300 km vandløb i vanddistrikt 35
er godt 76% type 1 og 23% type 2, mens
kun 1,3% (= 44 km) er type 3.

Knap 67% af søerne i vanddistrikt 35 hører
til type 9 og 17% til type 10. Over 80% af søerne er altså kalkrige, ferske søer uden brun-

Type

Oplandsareal i km2

Vandløbsbredde i m

lingen af vandløb i vand-

1

<10

<2

<2

2

10 - 100

2-10

2-40

3

>100

>10

>40

Type

Alkalinitet
meq/l

Saltholdighed

Tabel 1.3.2 Typeindde-

Afstand til kilden i km

distrikt 35.

Farve (brun eller klar)

Gennemsnitsdybde

Tabel 1.3.3 Typeinddelin-

‰

Pt/l

meter

gen af søer i vanddistrikt

9

> 0,2

<0,5

<60

<3

10

> 0,2

<0,5

<60

>3

11

>0,2

>0,5

<60

<3

12

> 0,2

>0,5

<60

>3

13

> 0,2

<0,5

>60

<3

14

>0,2

<0,5

<60

>3
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35.
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Figur 1.3.1 Typeinddelingen af havområder og
søer i vanddistrikt 35.

farvning. Af type 13 (brunvandede søer) er
der 9%. Dette er typisk søer, der er dannet
ved tørvegravning . Der er kun 1 sø af type
14, som er en dyb, brunvandet sø. De fleste
brunfarvede søer er tørvemoser med en gennemsnitsdybde på normalt under 3 meter Dybe brakvandssøer (type 12) er der 2 af i vanddistriktet. Begge er opstået ved grusgravning
i kystnære områder.
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Påvirkede vandområder (almindelig modificerede vandområder) er vandområder, der er
påvirket af menneskelig aktiviteter. I vanddistrikt 35 gælder dette for hovedparten af
vandløbene, som er påvirkede enten ved uddybning, udretning eller ved rørlægning.
Stærkt modificerede vandområder er vandområder, der er blevet fysisk ændrede i væ-

1.3 Typologisering af overfladevand og grundvand

Figur 1.3.2 Typeinddelingen af vandløb i vanddistrikt 35.

sentlig grad som følge af menneskelig aktivitet, og som samtidigt ikke kan restaureres og
dermed opnå god økologisk tilstand på grund
af tekniske vanskeligheder og/eller uforholdsmæssig store omkostninger. At udpege et område som stærkt modificeret skal betragtes
som en undtagelse. I vanddistrikt 35 gælder
det vandløb, der løber gennem områder, hvor
vandet pumpes væk, såsom inddæmmede

1.3 Typologisering af overfladevand og grundvand

fjorde og rørlagte vandløb, der løber under
bymæssig bebyggelse. Ca. 18% af vandløbene
i vanddistrikt 35 er kunstige eller stærkt modificerede. Næstved Kanal og Karrebæksminde
Fjord inklusiv Fladstrand og Krageholms
Strøm er det eneste stærkt modificerede havområde, mens der ikke er nogen foreløbig
identifikation af stærkt modificerede eller
kunstige søer.
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Figur 1.3.3 Kunstige og
stærkt modificerede vandområder i vanddistrikt 35.

Kunstige vandområder omfatter områder,
hvor der ved graveaktivitet kunstigt er skabt
adgang for vand som samtidig ikke kan opnå
god økologisk tilstand. I vanddistrikt 35 opfattes kun større, interne afvandingskanaler i
pumpelag som kunstige vandområder.
Upåvirkede vandområder er områder, der ikke er fysisk ændrede af menneskelig aktivitet.
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Grundvandet er i vanddistrikt 35 inddelt i 81
grundvandsforekomster. Ved inddelingen
skelnes mellem grundvandsforekomster i
sand- og kalklag, samt om der er kontakt
med nærliggende vandløb.
Lokalt findes der små grundvandsforekomster i sandlag, som kan forsyne vandløb samt
levere grundvand til drikkevandsforsyning.

1.3 Typologisering af overfladevand og grundvand
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Figur 1.3.4 Skematisk
fremstilling af primære
grundvandsforekomster
og sekundære grundvandsforekomster (i kalk
eller sand) med kontakt
enten til vandløb eller
direkte afstrømning til

Figur 1.3.5 Udbredelsen

▼
▼

havet.

af primære grundvandsforekomster i kalk eller
sand i vanddistrikt 35.
Desuden vises om grundvandsforekomsten har
kontakt til overfladevand
eller er uden kontakt til
overfladevand (direkte

Figur 1.3.6 Udbredelsen

▼

afstrømning til havet).

af sekundære grundvandsforekomster i kalk
eller sand i vanddistrikt
35. Desuden vises om
grundvandsforekomsten
har kontakt til overfladevand eller er uden kontakt til overfladevand
(direkte afstrømning til
havet).
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Længere nede i undergrunden findes der
større grundvandsforekomster i sand- og
kalklag. Disse har en mere regional betydning, og udgør en større og langt mere sikker
drikkevandsforsyning. De største mængder
grundvand findes dog i de dybe grundvandsforekomster i kalklag, som i vanddistriktet
har meget stor udstrækning. De store regionale forekomster kaldes populært de primære grundvandsforekomster, idet stort set alt
vandindvinding sker fra disse.
Størstedelen af grundvandet i de store primære grundvandsforekomster strømmer
overvejende vandret, ofte over meget store
afstande. Omkring vandløbene vil grundvandet strømme op og sørge for, at der er vand i
vandløbene om sommeren.
En væsentlig del af grundvandet strømmer
dog ikke til vandløbene, men løber direkte
ud i havet.
Figur 1.3.5-1.3.6 viser udbredelsen af primære og sekundære grundvandsforekomster i
vanddistriktet.

1.4 Målopfyldelse i henhold til nugældende regionplan

Der er udpeget 43 primære grundvandsforekomster i vanddistriktet, hvoraf 24 leverer
vand til vandløbene. De sekundære grundvandsforekomster ligger generelt meget
spredt. I alt er der udpeget 38 sekundære
grundvandsforekomster i vanddistriktet.
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Figur 1.4.1 Søernes og
havområdernes miljøtilstand i forhold til målsætningerne i gældende
regionplan.

1.4 Målopfyldelse i henhold til nugældende regionplan
I regionplanen er der fastsat forskellige kvalitetskrav til vandområderne. Hvis vandområderne kan opfylde kravene, betegnes miljøtilstand som tilfredsstillende.
De yderste dele af de åbne havområder har
gode miljømæssige forhold, mens det ikke
gælder for de indre dele. Derfor opfylder de
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fleste åbne havområder ikke regionplanens
målsætninger. Heller ikke fjordene har en så
god miljøtilstand, at de opfylder regionplanens mål (fig. 1.4.1). For vandløbene og søerne er der i vanddistrikt 35 henholdsvis 32%
og 31%, der opfylder målene i regionplanen.
55% af vandløbene har tilfredsstillende fysiske forhold. (fig. 1.4.1 og 1.4.2)

1.4 Målopfyldelse i henhold til nugældende regionplan

Figur 1.4.2 Vandløbenes
tilstand i forhold til
regionplanens målsætninger bedømt ud fra
undersøgelser af vandløbsdyr i 2001-2002
(Dansk Vandløbs Fauna
Indeks). Figuren er baseret på den dårligste tilstand i de to år. Af tekniske grunde har resultaterne fra Vestsjælland Amt
ikke kunnet medtages,
men ca. 50% af vandløbene I Vestsjællands Amt
lever op til målsætningen
i nugældende regionplan.

1.4 Målopfyldelse i henhold til nugældende regionplan
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Figur 1.5.1 Søernes tilstand bedømt i forhold til
fosforkoncentrationen i
søerne. Den angivne fosforkoncentration er for
de fleste søer et gennemsnit af fosforkoncentrationen 1995-2003. For ca. 20
søer er dette gennemsnit
vurderet ikke at give et
retvisende billede af fosforkoncentrationen, derfor er andet gennemsnit
anvendt.

1.5 Tilstanden i vandløb og søer
Tilstanden i vandløb bedømmes ud fra
sammensætningen af smådyr (faunaklassen)
og af fiskebestanden. En fiskemålsætning anses for opfyldt, hvis der enten er tilfredsstillende tæthed af ørred eller tilfredsstillende
antal af arter. For vurderingen af fiskebestan-
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den er anvendt data fra perioden 1993-2002.
Tilstanden i søer bedømmes ud fra afledte
faktorer af fosforkoncentrationen, såsom sigtdybde og vandets klorofylindhold. Bedømmelserne fremgår af kort 1.5.1 og 1.5.2.

1.5 Tilstanden i vandløb og søer

Figur 1.5.2 Miljøtilstanden
i vandløb bedømt ud fra
undersøgelser af vandløbsdyr i 2001-2002
(Dansk Vandløbs Fauna
Indeks). Figuren viser den
dårligste tilstand i de to
år. Stærkt modificerede
og kunstige vandløb
omfatter vandløb i interesseområder for pumpelag (dog undtaget tidligere søer), samt rørlagte
vandløb under bymæssig
bebyggelse.

1.5 Tilstanden i vandløb og søer
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2 Karakteristik, påvirkning af overfladevand og
vurdering af målopfyldelse i de enkelte afstrømningsområder

Foto: Scanpix / Gert Hansen

I dette kapitel gennemgås de 9 afstrømningsområder, som indgår i vanddistrikt 35,
afsluttende med en karakteriseringen af
grundvand. De 9 afstrømningsområder fremgår af figur 1.1. På omslagssiden er der et
oversigtskort over vanddistrikt 35 med angivelse af de vigtigste lokaliteter.

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet
Afstrømningsområdet omfatter Karrebæk
Fjord, Dybsø Fjord, Avnø Fjord, Smålandsfarvandets åbne del inklusive Karrebæksminde
Bugt og den sydlige del af Smålandsfarvandet
inklusive Sakskøbing Fjord med tilhørende
oplande.

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet

Farvandene, oplandet og den menneskelige
påvirkning
Karrebæk Fjord, Dybsø Fjord, Avnø Fjord,
Knudshoved Odde, Kirkegrund samt kystområdet omkring øerne nord for Lolland indgår
alle i naturbeskyttelsesområder under Natura-2000. Dybsø Fjord er desuden udlagt som
prioriteret naturtype som kystlagune. Andre
marinbiologiske og bevaringsværdige naturtyper er stenrev, som findes i Karrebæksminde
Bugt, ved Knudshoved Odde, Vejrø, Onsevig og nord for Guldborgsund. Badeområder
findes langs den sydsjællandske kyst ind til
Svinø, i bunden af Avnø Fjord, på sydsiden
af Knudshoved Odde, på de større øer i Smålandsfarvandet, samt ved Lollands nordkyst.
Oplandet til Smålandsfarvandet er med et
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Tabel 2.1.1 Arealanven-

Arealtype

Arealstørrelse
km2

delsen og jordtypeforde-

%

lingen i oplandet til

Bebyggelse

Smålandsfarvandet

Tekniske anlæg og veje

(Danmarks Miljøundersø-

Skov og natur

gelsers arealanvendelses-

Vådområder

kort og Statens Plante-

Ferskvand

41

2

avlsforsøgs landdækken-

Landbrug

1293

72

de jordklassificering af

●

Grovsandet jord

0

dyrkede arealer 1975-

●

Finsandet jord

1

1979).

●

Lerblandet sandjord

18

●

Sandblandet lerjord

61

●

Lerjord

14

●

Svær lerjord

0

●

Humus

5

●

Kalkholdig jord

0

Figur 2.1.1 Arealanvendelsen i oplandet til Smålandsfarvandet.
(Danmarks Miljøundersøgelser (Corine kortlægningen) og Storstrøms,
Vestsjællands og Roskilde
amter).

114

Jordtype
6

42

2

251

14

58

3

areal på 1792 km2 det største delområde i
vanddistrikt 35. Det fordeler sig med 1324
km2 på Sydsjælland, 443 km2 på Lolland inklusive Femø, Fejø og Askø, og 40 km2 på
nordspidsen af Falster. Området udgør vanddistriktets nordvestlige afgrænsning mod
vanddistrikt 30.
På Sjælland består området af oplandene til
Suså og Saltø Å og til række mindre vandsystemer med udløb i Dybsø Fjord og Avnø
Fjord. På Lolland omfatter området bl.a.
vandsystemerne ved Maribo Søerne, Nældevads Å og Sakskøbing Å.
Jordtyperne er domineret af sandblandet lerjord og lerjord, som tilsammen udgør 75% af
jordtyperne på det dyrkede areal. Lerblandet
sandjord udgør 18%, mens de resterende 7%
primært omfatter humusjord. De humusholdige jorde findes især på Sydsjælland omkring
Holmegaards Mose og de nu afvandede områder ved Køng og Ørslev Moser (se afsnit
1.1 figur 1.1.2, samt tabel 2.1.1). I forhold til
jordtypefordelingen for hele vanddistriktet er
oplandet præget af lidt lettere jorde. Andelen
af lerjord er således på kun 14% mod 27%
for hele distriktet.
72% af oplandet anvendes til landbrug. Skov
eller natur udgør tilsammen 14% og vådområder ca. 3% af oplandsarealet (tabel 2.1.1 og
figur 2.1.1). Blandt større skov- og naturlokaliteter kan nævnes skovene omkring TystrupBavelse Søerne, Sorø- og Tuelsø samt Holmegård Mose. På Lolland kan især nævnes skovog naturområderne omkring Maribo Søerne.
Større sammenhængende vådområder findes
flere steder langs Susådalen, ved Holmegaards Mose og Kværkeby Mose, samt ved
flere mindre lokaliteter.
Bebyggelser udgør 6% af arealanvendelsen i
oplandet og omfatter bl.a. Sorø, Ringsted og
Næstved på Sjælland samt Maribo og Sakskøbing på Lolland.
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Punktforureninger
Der findes 42 kommunale renseanlæg i oplandet til afstrømningsområde Smålandsfarvandet med en samlet belastning på 233.000
PE (personækvivalenter), hvilket svarer til
40% af den samlede belastning på kommunale renseanlæg i vanddistrikt 35. Derudover
findes der 10 private renseanlæg med en samlet belastning på godt 1.000 PE, 12 store virksomheder med direkte udledning, 7 mindre
virksomheder med udledning af spildevand
fra produktionsprocesser, 3 afværgeudledninger samt 17 ejendomme med egen vaskeplads til arbejdskøretøjer eller -redskaber.

Næstved Renseanlæg

LAS

125

Næstved Renseanlæg med en belastning på
74.000 PE og Ringsted Centralrenseanlæg i

Ringsted Renseanlæg

kg/år

kg/år

Tabel 2.1.2 Årlig udled-

Cadmium

0,4

ning af tungmetaller og

Kviksølv

1

de tre vigtigste miljøfrem-

Arsen

6

mede stoffer fra Næstved

Chrom

10

Bly

15

Nikkel

21

Kobber

25

Zink

248

TCPP

13

DEHP

Renseanlæg.

5

Tabel 2.1.3 Årlig udled-

Cadmium

0,7

ning af tungmetaller og

Kviksølv

1

de tre vigtigste miljøfrem-

Arsen

6

mede stoffer fra Ringsted

Chrom

16

Bly

21

Nikkel

29

Kobber

117

Zink

589

Dimethylamin

296

Toluen

312

DEHP

30

Centralrenseanlæg.

Vestsjællands Amt med en belastning på
60.000 PE er de største renseanlæg i oplandet. Næstved Renseanlæg udleder til Næstved
Kanal. Ringsted Centralrenseanlæg udleder
til Høm Lilleå, der løber ud i Ringsted Å (tabel 2.1.2 og tabel 2.1.3).
De 4 virksomheder med de største udledninger i oplandet er REXAM,
I/S FASAN Næstved forbrændingsanlæg,
Dalum Papir A/S og DAKA amba. REXAM
udleder hovedsagelig tungmetaller og anioniske detergenter, mens FASAN I/S udleder
tungmetaller. Dalum Papir A/S og DAKA
amba udleder organiske stoffer og næringssalte.

Figur 2.1.2 Punktkilder og fysiske forstyrrelser i
Smålandsfarvandet.
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I Smålandsfarvandet er der tilladt råstofindvinding syd for Knudshoved Odde, i Karrebæksminde Bugt, samt nord for Femø. Der
findes 5 klappladser, hvoraf de 3 stadigvæk
anvendes.

Figur 2.1.3 Kendte grundvandstruende jordforureninger og muligt grundvands- og/eller overfladevandstruende slaggeudlæg i oplandet til Små-

Siden 1987 har klappladserne – foruden store
mængder uddybningsmaterialer og sand fra
Bandholm Rende - modtaget ca. 170.000 m3
moderat belastet havneslam.

landsfarvandet.

I årene l950-54 er der nord for øen Lindholm
i Karrebæk Fjord klappet ca. l0.000 m3 kviksølvholdigt sediment fra oprensning af Næstved Havn og Næstved Kanal. Klappladsens
nøjagtige placering er ikke kendt. I årene
l968-72 er der endvidere klappet ca. l20.000
m3 sediment inden for et 6 km2 stort område
i Karrebæksminde Bugt vest for Dybsø.
Der findes 4 havbrug vest for Fejø. Til medicinering anvendte de i 2003 tilsammen 120 kg
Oxolinsyre, 118 kg Sulfadiazin og 24 kg Trimethoprim. Netburenes imprægnering afgav
skønsmæssigt 275 kg kobber.

I oplandet findes der 378 kendte forureninger, som kan true enten grundvand eller overfladevand. Af disse er 40% kortlagte som
muligt grundvandstruende jordforureninger,
mens resten er muligt grundvands- og/eller
overfladevandstruende slaggeudlæg.

Tabel 2.1.4 Overslag over

Tungmetal

kg

den samlede mængde

Kviksølv

10

tungmetaller tilført Små-

Cadmium

landsfarvandet fra klap-

Kobber

1500

pladser siden 1987.

Bly

3500

Husdyrtætheden på Lollandssiden er ganske
lille med 0,3 DE/ha, mens den er omkring 0,5
DE/ha på Sjællandssiden.

50

Krom

1500

Zink

13000
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Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til Smålandsfarvandet er 2.663 ton kvælstof og 70
ton fosfor. Hovedparten af kvælstoffet kommer fra landbrug (fig. 2.1.4), mens hovedkilden til fosforbelastningen er spildevand fra
husstande i byerne og på landet (fig. 2.1.5).

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet

Kilde
Renseanlæg

Kvælstof

Kvælstof

Fosfor

Fosfor

Tabel 2.1.5 Kvælstof og

ton

kg/ha

ton

kg/ha

fosforbelastningen for-

150

0,8

20,3

0,11

delt på kilder i afstrøm-

30

0,2

7,5

0,04

ningsområde Smålands-

Industri

6

0,03

1,1

0,01

farvendet. Mængderne

Havbrug

50

-

5,5

-

er beregnet som et gen-

Spredt bebyggelse

70

0,4

16,5

0,09

nemsnit for perioden

440

2,4

17,2

0,1

1995-2003.

1500

10,6

1,7

0,01

Regnbetingede udløb

Naturbidrag
Landbrug

Smålands arvandet, kvælsto

Figur 2.1.4 Kvælstofbe1,9%
0,2% 5,7% 1,1%
2,7%

Renseanlæg
Regnbet. udløb
16,6%

lastningen til Smålandsfarvandet fordelt på kilder.

Spredt bebyg.
Natur
Landbrug
Industri
71,9%

Havbrug

Figur 2.1.5 Fosforbelastningen til Smålandsfarvandet fordelt på kilder.

Figur 2.1.6 6 Husdyrtætheden i oplandet til
Smålandsfarvandet (2003). Husdyrtætheden på en
ejendom er beregnet ud fra husdyrholdets størrelse,

Husdyrtætheden på en ejendom er beregnet
ud fra husdyrholdets størrelse og arealet af
ejendommens jordtilliggende. Oplysninger
herom findes henholdsvis i det centrale husdyrregister (CHR) og fra hektarstøtteordningen i det centrale landbrugsregister
(GLR). I beregningen indgår ikke overførsel
af husdyrgødning mellem forskellige bedrifter.

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.003)
vist i et net af kvadrater på 1 km2.
2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet
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Kvantitative påvirkninger af vand
Samlet indvindes der 21 millioner m3 grundvand/år, hvilket svarer til 60% af den samlede
grundvandsindvinding i vanddistrikt 35. Den
relativt store indvinding skyldes, at de større
byer Ringsted, Næstved og Vordingborg indvinder i oplandet.

Indvinding af overfladevand sker overvejende fra to industrianlæg, som samlet indvinder
omkring 950.000 m3/år til procesvand. Dette
svarer til 52% af den samlede indvinding af
overfladevand i hele vanddistriktet. Efter
brug ledes hovedparten af vandet tilbage til
vandløb.
Havet
Smålandsfarvandet og tilstødende fjorde er
et meget heterogent område med store forskelle i miljøtilstanden og dermed store forskelle i, hvor langt de enkelte delområder er
fra at opfylde deres nuværende målsætning.
Delområderne beskrives derfor hver for sig.

Figur 2.1.7 Indvinding af
grundvand i oplandet til
Smålandsfarvandet opgjort pr. boring (Storstrøms Amt) eller pr. anlæg for eksempel et vand-

Smålandsfarvandet – åbne del inklusive
Karrebæksminde Bugt
Smålandsfarvandet - åbne del omfatter den
centrale del af Smålandsfarvandet, som er
domineret af vandudvekslingen med Storebælt og Østersøen. Området er derfor mindre
følsomt overfor belastning fra oplandet.

værk (Vestsjællands Amt).

Der er forbindelse til Storebælt via 2 op til 40
m dybe strømrender ved Omø og Agersø,
samt syd for Omø over en tærskel i ca. 10 meters dybde. Dette betyder, at der både kommer overflade- og bundvand fra Storebælt
ind i området. Via Storstrømmen er der forbindelse til Østersøen, hvor en tærskel i ca. 5
meters dybde medfører, at der kun strømmer
overfladevand fra Østersøen ind i området.
Smålandsfarvandet har i de senere år gentagne gange været ramt af iltsvind. Iltsvindene
opstår i tilført bundvand fra Storebælt, der i
længere tid har udgjort et nedre lag i Smålandsfarvandet. I nogle tilfælde er bundvandet allerede iltfattigt før det strømmer ind i
området.
Foruden de direkte skadevirkninger på plante- og dyrelivet, kan der, i forbindelse med
iltsvind, ske frigivelse af fosfor fra bunden.
De resulterende kraftigt forhøjede fosforkoncentrationer i vandet kan efterfølgende
påvirke miljøtilstanden i de tilstødende fjordområder. Koncentrationen af kvælstof følger generelt koncentrationen i Storebælt.
I dele af Karrebæksminde Bugt er der store
sammenhængende ålegræsbede uden større

[ 42 ]

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet

mængder af trådalger, hvilket kendetegner et
område med god vandkvalitet. I andre dele
af bugten er forekomsten af ålegræs mindre,
og der er moderate forekomster af andre
blomsterplanter, kransnålalger, samt makroalger, hvor der er hård bund. Det vil sige en
alsidig sammensætning af undervandsplanter
(høj diversitet).
Tidligere var der i Karrebæksminde Bugt generelt en varieret sammensætning af bunddyr, som udgjorde et alsidigt fødegrundlag
for en række fisk. Men under det kraftige
iltsvind i sensommeren 2002 døde hovedparten af dyrene. Efterfølgende har bunddyrene
skullet genetablere sig i området. I 2004 var
antallet af dyr er i fremgang, men mængden
og antallet af arter (artsdiversiteten) er stadig betydeligt lavere end før iltsvindet. De
bunddyr, der i dag er genindvandret til området, er typisk meget små, og ganske få arter
er dominerende. Flere af de arter af bunddyr,
der tidligere var de mest betydende, er i dag
enten meget fåtallige eller er endnu ikke til
stede. En genetablering af bunddyresamfundet er en proces, som tager flere år, og den
kan forsinkes, hvis der opstår nye perioder
med kraftige iltsvind.
Badevandskvaliteten er generelt god ved
samtlige badeområder.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter og bunddyr. Selvom bundvegetationen i dele af området er veludviklet, opfylder tilstanden som helhed ikke målsætningen.

del af de næringsstoffer, der tilføres fra land
passere igennem de lavvandede områder, og
påvirke sammensætningen af undervandsplanterne der.
I de mere åbne dele af området er der moderate forekomster af både ålegræs, andre
blomsterplanter og kransnålalger samt makroalger, hvor der er hård bund. Det vil sige
en alsidig sammensætning af undervandsplanter og moderate forekomster af trådalger. I
de mere beskyttede og næringsrige områder
som f.eks. Sakskøbing Fjord, findes der flere
steder store forekomster af hurtigvoksende
trådalger og mindre forekomster af fastsiddende undervandsplanter.
Ved badeområderne er badevandskvaliteten
god.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanterne. Målsætningen vurderes ikke
at være opfyldt i området.
Karrebæk Fjord
Karrebæk Fjord inddeles naturligt i 2 områder. Den nordlige del hvor der er en cirka 6
meter dyb sejlrende, og den sydlige del der
domineres af områder under 1 meters dybde.
I sejlrenden er vandsøjlen normalt lagdelt,
mens vandmassen i den øvrige del af fjorden
normalt er velblandet.

Smålandsfarvandet – sydlige del inklusive
Sakskøbing Fjord
Smålandsfarvandets sydlige del adskiller sig
fra den åbne del ved, at en stor del af området er lavvandet og derfor er følsomt overfor
belastning. Der er 2 strømrender ind i området, hvor iltsvind kan forekomme, men iltsvind vurderes normalt til at være af kortere
varighed end i den åbne del af Smålandsfarvandet.
Koncentrationen af næringsstoffer antages
generelt at svare til den åbne del af Smålandsfarvandet. Imidlertid vil en betydelig

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet
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Om sommeren kan der være iltsvind i den
inderste del af sejlrenden, idet der hvert år
bundfældes betydelige mængder af iltforbrugende organisk stof tilført fra Suså. Der opgraves således årligt 3.000-5.000 tons slam
med et højt organisk indhold til deponering i
et havneslamdepot på Ydernæs.
Karrebæk Fjord har uden sammenligning det
største opland i vanddistriktet. Koncentrationen af næringsstoffer er derfor væsentlig højere end i de øvrige fjorde. Der er derfor ofte
betydelige forskelle i næringsstofkoncentrationerne inderst og yderst i fjorden. Om sommeren sker der yderligere kraftige udsving i
næringsstofkoncentrationerne på grund af
især fosforfrigivelse fra sedimentet.
Området er stærkt modificeret som følge af
en gravet kanal fra Næstved og en gravet sejlrende til Karrebæksminde.
Ud for udløbet af Næstved Kanal i den nordlige del af Karrebæk Fjord findes der ofte
massive mængder af søsalat, der ligesom trådalger er enårige, hurtigvoksende alger med
særligt gode vækstforhold i næringsrigt vand.
I den øvrige del af fjorden findes der ligeledes søsalat og trådalger, men flere steder findes også flerårige blomsterplanter, deriblandt
enkelte ålegræsbede, samt mere sparsomt
kransnålalger. Generelt er området artsfattigt, og ganske få arter er dominerende. I regionplanen vurderes tilstanden i forhold til
forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Karrebæk Fjord opfylder ikke kravene til målsætningen.
Dybsø Fjord
Dybsø fjord er en lavvandet, lukket fjord,
som er følsom over for næringssaltbelastning.
Bortset fra en tidsforsinkelse på omkring én
måned er vandet i Dybsø Fjord det samme
vand som i det øvre lag i Karrebæksminde
Bugt. Vind og forskelle i salinitet imellem de
to områder kan reducere tidsforsinkelsen,
men i gennemsnit skønnes vandets opholdstid i fjorden at være 1-2 måneder. Der forekommer ikke iltsvind i Dybsø Fjord. Den
ringe vanddybde betyder, at vandsøjlen normalt er velblandet og dermed iltet.
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I vintermånederne er der typisk en betydelig
overkoncentration af kvælstof i Dybsø Fjord,
mens koncentrationen er betydeligt mindre
resten af året. Om sommeren ligger koncentrationen af kvælstof i Dybsø Fjord normalt
30% over koncentrationen i Karrebæksminde
Bugt. Fosforkoncentrationerne i Dybsø Fjord
ligger hele året på niveau med Karrebæksminde Bugt.
Sammensætningen af bundplanter varierer
meget i de enkelte dele af fjorden. Nogle steder er der store bede med enten ålegræs eller
kransnålalger. Andre steder er bundvegetationen meget sparsomt udviklet. Der findes
store områder med mange trådalger, som kan
skygge for de fastsiddende undervandsplanter og derved hæmme deres vækst. Samlet set
er vegetationen alsidig, og i områder med
sten findes en del makroalger. Bunddyrelivet
domineres af ganske få arter, hvoraf filtrerende muslinger udgør en betydelig del. De filtrerende bunddyr er i stand til at filtrere
vandmassen op til flere gange dagligt. Vandet
i fjorden er således hele året så klart, at lyset
når ned til bunden.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Fjorden opfylder ikke kravene
til målsætningen.
Avnø Fjord
Fjorden er delvis åben med stor følsomhed
over for næringssaltbelastning.
Som i Dybsø Fjord indeholder Avnø Fjord
vand fra de øvre lag i Karrebæksminde Bugt,
og opholdstiden i den indre del af fjorden
skønnes ligeledes at være 1-2 måneder.
Avnø Fjord har en åben rand ud mod Karrebæksminde Bugt. Midt i fjorden er der en tærskel i omkring 1,5 meters dybde, der afgrænser et indre bassin med dybder omkring 3 meter og en maksimal dybde på 7,5 meter. I det
dybeste område vil der periodevis opstå lagdeling og dermed være risiko for iltsvind og
frigivelse af fosfor fra bunden. Vind og vejr
medfører lejlighedsvis store forskelle i vandets opholdstid i den indre og den ydre del af
fjorden.

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet

Oplandet til Avnø Fjord er betydeligt større
end oplandet til f.eks. Dybsø Fjord, hvorfor
der om vinteren forventes at være en betydelig overkoncentration af kvælstof i fjorden.
Om sommeren forventes overkoncentrationen af kvælstof i den indre del af Avnø Fjord
at ligge på niveau med Dybsø Fjord.
I Avnø Fjord dominerer trådalger i den
inderste del af fjorden. Trådalgerne kan skygge for de fastsiddende undervandsplanter og
derved hæmme deres vækst og udbredelsesmuligheder. Forekomsten af ålegræs er generelt lav, og selvom udbredelsen af kransnålalger er stor, er dækningen lille. Artsdiversiteten er lav med dominans af trådalger og havgræs på det lave vand.
Ved badeområdet i fjorden er der en god badevandskvalitet.

regulerede, og vandet pumpes via pumpestationer til Avnø Fjord.
I oplandet til den nordlige del af det åbne
Smålandsfarvandet er der ingen betydende
vandløb. Vandløbene er generelt små med et
moderat fald og en forringet miljøtilstand og
små pumpelag.
I oplandet til den sydlige del af det åbne
Smålandsfarvandet er der tre betydende
vandsystemer, Hunse Å, Sakskøbing Å og
Nældevads Å, der alle ligger på Nordlolland.
Disse vandløb løber igennem områder med
intensiv landbrugsudnyttelse. Desuden udspringer Hunse Å i afløbet fra Nørresø, som
er den nordligste af Maribosøerne på Midtlolland. Dette betyder, at vandføringen i åen
er afhængig af vandstanden i søerne.

I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Avnø Fjord opfylder ikke kravene til målsætningen.
Vandløbene
I afstrømningsområde Smålandsfarvandet er
der 3 betydende vandsystemer på Sydvestsjælland, Suså, Saltø Å og Fladså, der alle udmunder i den beskyttede Karrebæk Fjord.
Suså er det største vandløb med langt det
største opland på Sjælland. Fladså har ligeledes en særstatus, idet den rummer en af de tre
tilbageværende oprindelige ørredstammer på
Sjælland. Fladså har sit udløb i Fladstrand,
som er den sydøstlige del af Karrebæk Fjord.
Saltø Å er det mest betydende vandløb i den
vestligste del af Karrebæk Fjord. I oplandet
findes endvidere en del mindre vandløb med
varierende fysisk-kemiske forhold og et varieret dyre- og planteliv.

I oplandet til Dybsø Fjord er vandløbene
små, regulerede og nedgravede med en så lille vandføring, at de i perioder kan være sommerudtørrende.
Avnø Fjord modtager hovedparten af sit
ferskvand fra 2 større vandsystemer, Køng Å
og Næs Å, der begge er betydende for området. Begge vandløb er nedgravede og stærkt
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73% af alle vandløb i oplandet til Smålandsfarvandet er type 1, 8% type 2 og kun 3% type 3. Vandløbene i oplandet til Smålandsfarvandet er altså generelt små, har et lille
opland, er korte i deres forløb og har en lille
bredde.
I forhold til den nugældende regionplan har
hver 3. vandløbsstation i oplandet en tilfredsstillende miljøtilstand, hvilket er en del bedre
end gennemsnittet for vanddistrikt 35 som
helhed (figur 2.1.8).
Figur 2.1.8 Fordelingen af
vandløb med tilfredsstillende og ikke tilfredsstil-

Vandløbene i oplandet til Smålandsfarvandet
har på steder med ekstensiv dyrkning et forholdsvis naturligt forløb, men de fleste vandløb er gennem tiden blevet reguleret for at
tilgodese den intensive landbrugsudnyttelse.
53% af vandløbene i oplandet til Smålandsfarvandet har tilfredsstillende fysiske forhold, og er på samme niveau som i vanddistrikt 35 som helhed, se figur 2.1.9. I den del af
oplandet, der ligger i Vestsjællands Amt er
der dog ikke foretaget en tilsvarende vurdering, hvorfor man kun med forbehold kan
sammenligne de fysiske forhold i det samlede
opland for Saltø Å og Suså med resten af
vanddistrikt 35.

lende miljøtilstand i hen-

Søerne
Oplandet til Smålandsfarvandet dækker en
stor del af vanddistrikt 35 og indeholder de
store søkomplekser, Maribosøerne og Tystrup-Bavelse Søerne. Blandt de øvrige målsatte søer findes der et stort antal tidligere
grusgrave, som nu er vandfyldte, samt søer i
moser, hvor der tidligere er skåret tørv. Generelt hører grusgravssøerne til de renere søer, da de er er fyldt op af grundvand. Omvendt bærer mange af søerne i tørvemoserne
præg af, at de bliver brugt til andeopdræt
med jagt for øje.

holdsvis afstrømningsområde Smålandsfarvandet
og i hele vanddistrikt 35.

Figur 2.1.9 Fordelingen af
vandløbsstationer med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende fysiske forhold i henholdsvis
afstrømningsområde
Smålandsfarvandet og i
hele vanddistrikt 35.

Kun 22% af vandløbsstationerne har en tilfredsstillende fiskebestand i forhold til nugældende regionplan.
Der er forsat en del betydende faunaspærringer i oplandet til afstrømningsområde
Smålandsfarvandet. I Suså og dens tilløb er
der etableret en del fiskepassager gennem de
seneste 10 år. I Fladså er der få steder sket
forbedringer af vandløbets fysiske forhold.
Tilsvarende gælder for Saltø Å, hvor der er
udlagt gydegrus og sten. På Lolland er der
mindre ørredbestande i de betydende vandløb, men den naturlige reproduktion er minimal, først og fremmest som følge af dårlige
fysiske forhold.
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Langt hovedparten af de målsatte søer i oplandet er lavvandede og kan karakteriseres
som søtype 9. De dybe søer, som tilhører søtype 10, findes overvejende på Sjælland: Tystrup-Bavelse Søerne, Søtorup Sø, Hvid Sø,
Haraldsted Langesø, Gyrstinge Sø, Sorø Sø
og Tuelsø. De 2 grusgravssøer på Lolland: P.
Hansens Grusgrav og Borresminde Grusgrav
hører ligeledes til søtype 10.
Vandet i søerne er kalkrigt, hvilket giver en
høj alkalinitet. Selv søerne i Holmegårds Mose, som er en højmose, har høj alkalinitet.
Dette skyldes, at man ved tidligere tørvegravning har gravet helt ned til gytjen, hvorved kalkholdigt grundvand er trængt ind i
mosen og har ændret det oprindeligt sure,
kalkfattige mosevand.
Farvetallet er lavt i alle søerne, undtagen i
Holmegårds Mose. Her giver tungtnedbrydelige humusstoffer fra tørven vandet en brun-
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Afstrømningsområde
Smålandsfarvandet

0,01 – 0,1 ha
4830

0,1-1,0 ha

1,0-5,0 ha

851

91

Oplandsstørrelse, km2

Tabel 2.1.5 Antal og stør-

1807

relsesfordeling af søerne i
oplandet til Smålandsfarvandet, samt størrelsen af

lig farve. Holmegårds Mose hører derfor til
søtype 13. Bassø og Fladet er tidligere vige,
som er blevet afsnøret fra havet. De har derfor en forhøjet salinitet og hører til søtype 11.
Tabel 2.1.5 viser størrelsesfordelingen af søerne i oplandet. Området indeholder flere tusinde, hovedsageligt mindre søer, hvis tilstand
ikke er kendt. Kun i de 52 målsatte søer er
der ført regelmæssigt tilsyn.
Af de målsatte søer ligger Nielstrup Sø, Holmegårds Mose, Tystrup-Bavelse Søerne, Bassø, Fladet, Hejrede Sø, Røgbølle Sø og Maribo Søndersø i internationale naturbeskyttelsesområder.
Der er kun få søer i oplandet, som har en god
miljømæssig tilstand. Hertil hører Linde Sø,
Høier Sø, Bonderup Mose, Søtorup Sø og
Hvid Sø. Desuden er en række af de tidligere
grusgrave i en acceptabel tilstand. Sorø Sø er
efter 30 år uden spildevandstilledning og 3
års geddeudsætninger i klar bedring. Undervandsvegetationen har nu bredt sig ud til flere meters dybde. Af Maribosøerne er Hejrede, Røgbølle og Maribo Søndersø desuden
under tydelig bedring. De øvrige søer i oplandet er så påvirket af menneskelig aktiviteter,
at kun 20 søer ud af i alt 52 målsatte søer opfylder regionplanens målsætninger.
Det primære problem for søerne er den diffuse belastning (bidraget fra spredt bebyggelse,
landbrugsarealer, naturområder og atmosfæ-

risk deposition), idet hovedparten af punktkilderne (renseanlæg og regnbetingede udledninger) enten er afskåret fra søerne eller
udbygget med næringssaltfjernelse.

2.2 Afstrømningsområde Langelandsbælt
Afstrømningsområde Langelandsbælt omfatter Nakskov Fjord, Søndernor og den østlige
del af Langelandsbælt med tilhørende oplande.
Havet, oplandet og den menneskelige
påvirkning
Nakskov Fjord, området ud for Albuen og
Nakskov Indrefjord indgår i naturbeskyttelsesområder under Natura-2000. Desuden er
Sønder Nor udlagt som prioriteret naturtype
som kystlagune. Der findes flere badeområder langs sydvestkysten af Lolland samt ét
badeområde i Nakskov Fjord ved Hestehoved.

Oplandet til Langelandsbælt er på 307 km2.
Næsten halvdelen omfatter oplandet til Nakskov Fjord, der afvander de to største vandsystemer Halsted Å og Ryde Å med et samlet
opland på 145 km2. Kun en mindre del af området afvander direkte til Langelandsbælt
uden om Nakskov Fjord. På grund af det flaArealtype

Arealstørrelse

Jordtype

km2

%

Tabel 2.2.1 Arealanvendelsen og jordtypeforde-

18

6

lingen i oplandet til

8

3

Langelandsbælt

24

8

(Danmarks Miljøundersø-

Vådområder

5

1

gelsers arealanvendelses-

Ferskvand

2

1

kort og Statens Plante-

Landbrug

251
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Bebyggelse
Tekniske anlæg og veje
Skov og natur
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Figur 2.2.1 Arealanven-

vaskeplads til landbrugs- og entreprenørkøretøjer eller lignende.

delsen i oplandet til
Langelandsbælt
(Danmarks Miljøunder-

Nakskov Renseanlæg er det største kommunale renseanlæg i oplandet med en belastning
på 25.000 PE. Anlægget udleder direkte til
Langelandsbælt.

søgelser (Corine kortlægningen) og Storstrøms,
Vestsjællands og Roskilde
amter).

Danisco Sugar Nakskov er den virksomhed i
oplandet med størst udledning. Belastningen
på renseanlægget er ca. 280.000 PE og der udledes hovedsagelig organiske stoffer og næringssalte fra anlægget. Virksomheden udleder direkte til Langelandsbælt.

Nakskov Renseanlæg

de terræn sker afvandingen overvejende gennem pumpestationer. Det gælder en del af
oplandene til Halsted Å og Ryde Å samt det
inddæmmede areal Bogø Inddæmning syd for
Nakskov Fjord.

kg/år

Cadmium

0,1

Kviksølv

0,2

Arsen

3

Chrom

2

Bly

5

Nikkel

7

Kobber

8

Zink

77

TCPP

2

DEHP

Området er i høj grad præget af de tungere
jordtyper, hvoraf sandblandet lerjord og lerjord tilsammen udgør knap 95% af jordtyperne på det dyrkede areal (se jordtypekort, afsnit 1.1, fig. 1.1.2 samt tab. 2.2.1).
Oplandet til Langelandsbælt ligger på det intensivt dyrkede Vestlolland. Dyrkningsprocenten ligger på 82% mod en gennemsnitligt dyrkningsprocent på 73% for hele vanddistriktet. Skov- og naturarealerne er tilsvarende reducerede, og der findes kun større
sammenhængende skove ved Kristianssæde
Skov i den østlige del af området. Bebyggelser, tekniske anlæg og veje udgør tilsammen
9% og omfatter primært Nakskov.
Punktforureninger
Der findes 28 kommunale renseanlæg i oplandet med en samlet belastning på 31.000
PE, hvilket svarer til 5% af den samlede belastning på kommunale renseanlæg i vanddistrikt 35. Derudover findes der 1 privat renseanlæg med en belastning på 135 PE, 4 virksomheder med direkte udledning, en afværgeudledning samt 4 ejendomme med egen
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1

LAS

39

Tabel 2.2.2 Skønnet udledning af tungmetaller og
de tre vigtigste miljøfremmede stoffer fra Nakskov
Renseanlæg.

Tungmetal
Kviksølv
Cadmium

kg
3
14

Kobber

700

Bly

900

Krom

400

Zink

3700

Tabel 2.2.3 Overslag over den samlede mængde af
tilførte tungmetaller til afstrømningsområde Langelandsbælt fra klappladser siden 1987.
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Figur 2.2.2 Punktkilder og fysiske forstyrrelser i

Figur 2.2.3 Kendte grundvandstruende jordforure-

Langelandsbælt.

ninger og muligt grundvands- og/eller overfladevandstruende slaggeudlæg i oplandet til Langelandsbælt.

I oplandet findes der 15 kortlagte jordforureninger, der alle er muligt grundvands- og/eller
overfladevandtruende slaggeudlæg.
De 3 største havne i området er Nakskov
havn, Tårs Havn og Langø Havn.
Der findes 2 klappladser i området, hvoraf
den ene benyttes. Siden 1987 har klappladserne modtaget ca. 63.000 m3 moderat belastet
havneslam.

Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til
Lange-landsbælt er 493 ton kvælstof og 16,5
ton fosfor. 70% af kvælstoffet kommer fra
landbrug (fig. 2.2.3), mens fosforbelastningen primært skyldes spildevand fra husstande
i byerne og på landet og industri (fig. 2.2.4).

1,2%
9,7%

5,0%

Renseanlæg

1,9%
12,4%

Regnbet. udløb
Spredt bebyg.
Natur
Landbrug
Industri

69,8%

Havbrug

Figur 2.2.4 Kvælstofbelastningen til Langelandsbælt

Figur 2.2.5 Fosforbelastningen til Langelandsbælt

fordelt på kilder.

fordelt på kilder.
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Tabel 2.2.4 Kvælstof og

Kilde

fosforbelastningen fordelt
på kilder i afstrøm-

Renseanlæg

ningsområde Langelands-

Regnbetingede udløb

bælt. Mængderne er be-

Kvælstof

Kvælstof

Fosfor

Fosfor

ton

kg/ha

ton

kg/ha

25

0,8

3,4

0,11

6

0,2

1,5

0,05

Industri

50

1,6

5,5

0,18

regnet som et gennemsnit

Spredt Bebyggelse

10

0,3

2,1

0,07

for perioden 1995-2003.

Naturbidrag

60

2,0

2,4

0,08

240

11,2

1,6

0,05

Landbrug

Figur 2.2.6

Husdyrtætheden er på knap 0,3 DE/ha og
dermed 0,1 DE/ha mindre end gennemsnittet
for hele vanddistriktet.

Husdyrtætheden i oplandet til Langelandsbælt
(2003). Husdyrtætheden
på en ejendom er bereg-

Kvantitative påvirkninger af vand
I oplandet indvindes der knap 2 millioner m3
grundvand/år. De primære grundvandsindvindinger er Nakskov Kommunale Vandværk og
Regionalvandværket. Der sker kun indvinding af grundvand i den nordlige del af området, da der ikke findes væsentlige grundvandsforekomster i den sydlige del.

net 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 land-

Indvinding af overfladevand sker overvejende
fra et industrianlæg, som indvinder omkring
500.000 m3 overfladevand/år til procesvand.
Dette svarer til 27% af den samlede indvinding af overfladevand i hele distriktet.

brugsregister - GLR). I
beregningen er der ikke
taget hensyn til overførsel
af husdyrgødning mellem
forskellige bedrifter.

Havet
Langelandsbælt og tilstødende fjorde er et
heterogent område, hvor der er meget store
forskelle i miljøtilstanden og dermed store
forskelle i, hvor langt de enkelte områder er
fra at opfylde deres nuværende målsætning.
De enkelte delområder beskrives derfor hver
for sig.

Figur 2.2.7 Indvinding af
grundvand i oplandet til
Langlandsbælt opgjort pr.
boring.
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områder med dybder under 1 meter, og to
smalle render med dybder på omkring 6 meter. I renderne vil vandsøjlen normalt være
lagdelt med risiko for iltsvind om sommeren.

Langelandsbælt – øst
Langelandsbælt- øst er et åbent gennemstrømningsfarvand, der ikke er følsomt overfor næringssaltbelastning. Der passerer både
vand fra de øvre lag i Østersøen, samt vand
fra både øvre og nedre lag i Kattegat. Der
passerer meget store vandmængder igennem
området, og lokalt tilførte næringsstoffer vil
generelt blive ført væk med strømmen.
Der opstår ikke iltsvind i området, men der
kan passere iltfattigt vand igennem området.
Det vil dog som oftest passere i de dybere
render, der ligger i den vestlige del af Langelandsbælt.
Næringsstofkoncentrationerne er de samme
som i Storebælt og Østersøen. I forbindelse
med iltsvind i de omkringliggende farvande
vil der kunne optræde væsentligt forhøjede
fosforkoncentrationer.
Undervandsplanterne har ikke været undersøgt i de seneste år. Badevandskvaliteten ved
områdets badeområder er god.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Da undervandsplanterne ikke
har været undersøgt, er det ikke muligt at
vurdere, om kravene til målsætningen er opfyldt.
Nakskov Fjord
Nakskov Fjord kan deles op i en ydre og en
indre del, hvor grænsen imellem de to dele
ligger ved linien Langø, Enehøje og Vejlø.
Den indre del omfatter primært lavvandede

2.2 Afstrømningsområde Langelandsbælt

Vandudskiftningen i Nakskov Fjord styres af
forholdene i Langelandsbælt. I den ydre del
af fjorden skønnes opholdstiden at være fra
nogle få dage til et par uger, mens den i den
indre del af fjorden skønnes at ligge fra et par
uger op til omkring 1 måned. Dette medfører,
at der ofte vil være store forskelle i koncentrationerne af næringsstoffer i den indre og
den ydre del af fjorden. Mens koncentrationerne i den ydre del skønnes at ligge på niveau med i Langelandsbælt, ligger de noget
højere i den indre del.
Der er meget få arter af undervandsplanter
(lav diversitet) i den indre og meget lavvandede del af Nakskov Fjord, og fjorden er præget af mange trådalger. De mange trådalger
er med til at hæmme eller hindre væksten af
blomsterplanter og andre fastsiddende undervandsplanter. I den ydre del af fjorden findes
der også en del trådalger, men derudover optræder moderate mængder af ålegræs, havgræs og pletvise forekomster af kransnålalger.
Badeområdet i fjorden har en god badevandskvaliteten.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Nakskov Fjord opfylder ikke
kravene til målsætningen.
Søndernor
Søndernor udmunder i den ydre del af Nakskov Fjord. Middeldybden i noret er under 1
meter, så der er ikke risiko for iltsvind. Oplandet til noret er lille, så den generelle miljøtilstand afhænger af forholdene i Nakskov
Fjord.
Søndernor er en lavvandet kystlagune og er
følsom overfor næringssaltbelastning. I dybere dele af noret omfatter undervandsplanterne moderate mængder af ålegræs og andre
blomsterplanter, mens der på lavere vand findes meget havgræs. Kransnålalger forekommer stedvis i pæne bede. Selvom både oplan-
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det og næringstilførslen er lille, findes der
overalt trådalger. Nogle steder er mængden af
trådalger så stor, at væksten af de fastsiddende undervandsplanter vil kunne hæmmes.
Svaner og andre kystfugles græsning på ålegræs lader til at være medvirkende til den lave
forekomst af ålegræs, mens tilførsel af næringsrigt vand fra Nakskov Fjord antages at
være den primære årsag til den høje forekomst af trådalger. Der er ingen badeområder
i Søndernor.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Selvom dele af området opfylder kravene, lever Søndernor som helhed ikke op til målsætningen.

Langelandsbælt. De fysisk-kemiske forhold
er dog ikke særlig gode i disse vandløb, og dyre- og plantelivet er heller ikke specielt varieret. Hovedparten af vandløbene i oplandet er
regulerede og delvist nedgravede.

Vandløbene
I oplandet er der to betydende vandsystemer,
Ryde Å og Halsted Å, som begge via Nakskov Indrefjord har udløb i Nakskov Fjord.
Både Ryde Å og Halsted Å pumpes ud i Nakskov Indrefjord og afvander tilsammen en
stor del af Vestlolland.

77% af vandløbene er type 1 og kun 23% type 2. Vandløbene har generelt et lille opland,
er korte i deres forløb og har en lille bredde.

Der findes endvidere en del mindre vandløb,
der løber til Søndernor og i den østlige del af

I forhold til nugældende regionplan har kun
9% af vandløbsstationerne en tilfredsstillende miljøtilstand, hvilket er meget ringere end
tilstanden i vanddistrikt 35 som helhed (fig.
2.2.8).
Ingen vandløbsstationer i oplandet har en tilfredsstillende fiskebestand i forhold til nugældende regionplan. Dette skyldes primært, at
fisk ikke kan passere vandløbenes pumpestationer. Foruden de 2 pumpestationer ved
Halsted Å og Ryde Å findes der flere faunaspærringer i oplandet. Der er ikke gennemført egentlige restaureringer i vandløbene i
området.

Figur 2.2.8 Fordelingen af
vandløb med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende miljøtilstand i henholdsvis afstrømningsområde Langelandsbælt og i
hele vanddistrikt 35.

46% af vandløbene i oplandet har tilfredsstillende fysiske forhold. Dette ligger lidt under
gennemsnittet for vanddistrikt 35 som helhed
(fig. 2.2.9).
Figur 2.2.9 Fordelingen af

Generelt er vandløbenes fysiske forhold ikke
gode. Landskabet er fladt, og de fleste vandløb pumpes ud. Gennem tiden er mange af
vandløbene blevet kraftigt regulerede og gravet dybt i terrænet for at sikre afvandingen af
de flade arealer.

vandløbsstationer med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende fysiske forhold i henholdsvis
afstrømningsområde
Langelandsbælt og i hele
vanddistrikt 35.

Søerne
Søerne i oplandet er typisk lavvandede og tilhører for hovedparten søtype 9.
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2.2 Afstrømningsområde Langelandsbælt

Afstrømningsområde
Langelandsbælt

0,01 – 0,1 ha
1521

0,1-1,0 ha
128

1,0-5,0 ha
13

Oplandsstørrelse, km2

Tabel 2.2.5 Antal og størrelsesfordeling af søerne

307

i oplandet til Langelandsbælt, samt størrelsen af

I området findes der 3 målsatte søer, der alle
er målsat med generel målsætning: Den brakvandede Nakskov Indrefjord, som er en afsnøret fjord, Vandværksmosen, som er opstået i en udgravet tørvemose, samt Vesterborg
Sø.
Tabel 2.2.5 viser størrelsesfordelingen af søerne i oplandet. Området indeholder flere hundrede, hovedsageligt mindre søer, hvis tilstand 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 undersøgelsesperioden fundet undervandsplanter i søen.
Nakskov Indrefjord ligger omgivet af diger
med et vandspejl over omgivelsernes højde,
så vandet fra de tilstødende vandløb må pumpes op i søen. De utætte sluseporte i afløbet
bevirker, at det brakke havvand fra Nakskov
Fjord trænger ind i fjorden. Efter at Indrefjorden 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 klarvandet tilstand med en udbredt undervandsvegetation. Nakskov Indrefjord er udpeget som
vildtreservat og som internationalt vandfuglebeskyttelsesområde (en del af Ramsarområde nr. 23).

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 (bidraget fra spredt bebyggelse, landbrugsarealer,
naturområder og atmosfærisk deposition),
som er til hinder for, at søerne kan opfylde
deres målsætning, idet hovedparten af punktkilderne (rensningsanlæg og regnbetingede
udledninger) enten er afskåret fra søerne eller 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 stenrev. Langs hele Lollands sydkyst findes der en

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

2.3 Afstrømningsområde Femern Bælt

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet
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oplandet.

Tabel 2.3.1 Arealanven-

Arealtype

Arealstørrelse

Jordtype

km2

delsen og jordtypefordelingen i oplandet til

Bebyggelse

Femern Bælt (Danmarks

Tekniske anlæg og veje

Miljøundersøgelsers areal-

%

17

5

9

2

Skov og natur

25

7

anvendelseskort og

Vådområder

12

3

Statens Planteavlsforsøgs

Ferskvand

1

0

landdækkende jordklassi-

Landbrug

314

83

ficering af dyrkede area-

●

Grovsandet jord

7

ler 1975-1979).

●

Finsandet jord

2

●

Lerblandet sandjord

14

●

Sandblandet lerjord

29

●

Lerjord

47

●

Svær lerjord

0

●

Humus

1

●

Kalkholdig jord

0

Figur 2.3.1 Arealanvendelsen i oplandet til Femern Bælt (Danmarks Mil-

lang række badeområder. Desuden findes der
flere badeområder inde i Rødsandområdet
mellem Stubberup Havn og Holten Strand,
samt enkelte badeområder langs Falsters sydvestlige kyst.
Det altdominerende vandsystem i området er
Hovedkanal med tilløb, som afvander det inddæmmede område ved Rødby Fjord. Hovedkanalen, der har et samlet opland på 205 km2,
afvander via pumpestationen ved Kramnitze,
som er en af Nordeuropas største pumpestationer.
Jordtyperne består dels af lerjord og sandblandet lerjord, som tilsammen udgør 76% og
dels af større, velafgrænsede områder med
sandjord. De inddæmmede områder ved Rødby Fjord og Saksfjed Inddæmning domineres
af grovsandet jord (se jordtypekort, afsnit 1.1
fig. 1.1.2 samt tabel 2.3.1).

jøundersøgelser (Corine

Området domineres af intensiv landbrugsproduktion med en dyrkningsprocent på 83%
mod et gennemsnit på 73% for hele vanddistriktet. Den intensive dyrkning resulterer i
en tilsvarende lav andel af skov- og naturområder, som tilsammen kun udgør 7% af arealanvendelsen. Bebyggelser og tekniske anlæg
udgør tilsammen 7%, og er primært knyttet til
Rødby og Rødbyhavn på sydkysten af Lolland.

kortlægningen) og Storstrøms, Vestsjællands og
Roskilde Amter).

Tabel 2.3.2 Skønnet udledning af tungmetaller
og de tre vigtigste miljøfremmede stoffer fra
Rødbyhavn Renseanlæg.

Rødby Havn Renseanlæg

kg/år

Cadmium

0,05

Kviksølv

0,1

Arsen

1

Chrom

0,8

Bly

2

Nikkel

3

Kobber

3

Zink

31

TCPP

2

DEHP
LAS

0,6
16

Punktforureninger
Der findes 31 kommunale renseanlæg i oplandet med en samlet belastning på 21.000 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 125 PE, 2 virksomheder med direkte udledning, 1 mindre
virksomhed med udledning af spildevand fra
produktionsprocesser, 1 afværgeudledning,
samt 6 ejendomme med egen vaskeplads til
arbejdskøretøjer, arbejdsredskaber eller lignende.
Rødbyhavn Renseanlæg er det største kommunale renseanlæg i oplandet med en belastning på 7.600 PE. Anlægget udleder direkte
til Femern Bælt.
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K.K. Miljøteknik er den virksomhed med
størst udledning i oplandet. Det er hovedsagelig tungmetaller, anioniske detergenter og
oliekomponenter, der udledes. Virksomheden
udleder direkte til Femern Bælt.
I oplandet findes der 13 kortlagte jordforureninger, hvoraf 30% er V2-kortlagte som muligt grundvandstruende lokaliteter, mens

Tungmetal

kg

Kviksølv

Tabel 2.3.3 Overslag over

9

Cadmium

den samlede mængde

44

tungmetaller tilført

Kobber

2100

Femern Bælt fra klapplad-

Bly

3000

ser siden 1987.

Krom

1300

Zink

11300

resten er muligt grundvands- og/eller overfladevandtruende slaggeudlæg.
Der er tilladt indvinding og efterforskning efter 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 fiskerihavne.

Figur 2.3.2 Punktkilder og fysiske forstyrrelser i Fe-

Der findes 4 klapplader i området, hvoraf de
to benyttes. Siden 1987 har klappladserne foruden ca. 750.000 m3 rent materiale fra sejlrenderne til Rødbyhavn og Gedser - modtaget ca. 200.000 m3 moderat belastet havneslam.

mern Bælt.

Figur 2.3.4

0,3%
4,5%

Renseanlæg

2,8%
14,3%

Kvælstofbelastningen til
Femern Bælt fordelt på

Regnbet. udløb

kilder.

Spredt bebyg.
Natur
Landbrug
78,0%

Figur 2.3.5
Figur 2.3.3 Kendte grundvandstruende jordforure-

Fosforbelastningen til

ninger og muligt grundvands- og/eller overflade-

Femern Bælt fordelt på

vandstruende slaggeudlæg i oplandet til Femern

kilder.

Bælt.
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Tabel 2.3.4 Kvælstof og

Kilde

fosforbelastningen fordelt
på kilder i afstrømnings-

Renseanlæg

område Femern Bælt.

Regnbetingede udløb

Mængderne er beregnet

Kvælstof

Kvælstof

Fosfor

Fosfor

ton

kg/ha

ton

kg/ha

25

0,7

4,4

0,12

2

0,1

0,5

0,01

Spredt Bebyggelse

15

0,4

3,4

0,09

som et gennemsnit for

Naturbidrag

80

20,4

3,0

0,08

perioden 1995-2003.

Landbrug

4420

11,1

0,1

0,01

Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til Femern
Bælt er 541 ton kvælstof og 11 ton fosfor.
Næsten 80% af kvælstoffet kommer fra landbrug (fig. 2.3.4), mens næsten 75% af fosforbelastningen kommer fra spildevand fra husstande i byerne og på landet (fig. 2.3.5).

Kvantitative påvirkninger af vand
I oplandet indvindes der omkring 1,3 millioner m3 grundvand/år. Der sker så godt som
ingen indvinding i den sydvestlige del af oplandet, da grundvandsressourcen er begrænset pga. manglende grundvandsforekomst.

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

Figur 2.3.6 Husdyrtætheden i oplandet til Femern
Bælt (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

Figur 2.3.7 Indvinding af grundvand i oplandet til

(oplysninger herfra er re-

Femern Bælt opgjort pr. boring.

gistreret i det generelle
landbrugsregister - GLR).
I beregningen er der ikke
taget hensyn til overførsel
af husdyrgødning mellem
forskellige bedrifter.
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2.3 Afstrømningsområde Femern Bælt

Havet
Det antages, at der er stor forskel på miljøtilstanden i Femern Bælt og Rødsand, og dermed hvor langt de to områder er fra at opfylde deres nuværende målsætning.

Femern Bælt
Femern Bælt er et åbent farvand, hvor der
skiftevis optræder vand fra de øvre lag i Østersøen og fra Storebælt. Området gennemstrømmes af store vandmængder. Hovedparten af de næringsstoffer, som tilføres fra oplandet, 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 farvande. I sensommeren er der normalt iltsvind 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 fosforkoncentrationer i bæltet.
Næringsstofkoncentrationerne vil generelt
ligge på samme niveau som i de øvre lag af
Storebælt og Østersøen.
Undervandsplanterne har ikke været undersøgt i bæltet i de seneste år. Badevandskvaliteten ved områdets badeområder er god.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Da undervandsvegetationen ikke har været undersøgt de seneste år, er det
ikke muligt at vurdere om kravene er opfyldt.

Rødsand, mens næringsstoffer til den østlige
del af området primært tilføres fra Guldborgsund. Saltholdigheden i Guldborgsund vil ofte være højere end i overfladen af Rødsand,
og vand fra Guldborgsund vil derfor i perioder danne et nedre lag i den østlige del af
Rødsand. Næringsstofferne i dette vand vil
gradvist kunne sprede sig til resten af området 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 iltsvind ved bunden, og dette kan medføre frigivelse af fosfor. I den dybe del af Rødsand findes der en alsidig sammensætning af undervandsplanter præget af tætte ålegræsbede og
kransnålalger. Hvor der er hård bund, findes
der en række makroalger. Trådalger forekommer 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 diversitet end i den dybe del af Rødsand. Udbredelsen af ålegræs bliver desuden begrænset 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 undervandsplanter. Kun dele af Rødsand opfylder
kravene til målsætningen.

Næringsstofferne fra oplandet strømmer primært til den vestlige og den midterste del af

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 fysisk-kemiske forhold ikke særlig gode, og dyre- og plantelivet er heller ikke specielt varieret. 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

2.3 Afstrømningsområde Femern Bælt

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet

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 midterområdet fra 2-4 meter, og i den østlige del
omkring 7 meter. Den vestlige del af Rødsand er derfor mere følsom overfor næringsstofbelastning end den østlige del.
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59% af vandløbene i oplandet har tilfredsstillende fysiske forhold. Dette ligger lidt
over gennemsnittet for vanddistrikt 35 som
helhed (fig. 2.3.9). Der er fortsat en del faunaspærringer i forbindelse med de mindre
vandløb. Ofte drejer det sig om klapsluser.

Figur 2.3.8 Fordelingen
af vandløb med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende miljøtilstand i
henholdsvis afstrømningsområde Femern Bælt og
i hele vanddistrikt 35.

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

Figur 2.3.9 Fordelingen
af vandløbsstationer med

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

tilfredsstillende og ikke
tilfredsstillende fysiske
forhold i henholdsvis afstrømningsområde
Femern Bælt og i hele

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

vanddistrikt 35.

lille opland, er korte i deres forløb og er forholdsvis smalle.

Tabel 2.3.5 viser størrelsesfordelingen af søerne i oplandet. Området indeholder flere hundrede, hovedsageligt mindre søer, hvis tilstand ikke er kendt. Kun i de 3 målsatte søer
er der ført regelmæssigt tilsyn

Kun 11% af vandløbsstationerne har en tilfredsstillende miljøtilstand. Tilstanden er noget 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 pumpestationen ved Kramnitze, som effektivt
hindrer opgang af fisk til mange af vandløbene i Rødby Fjord-området. Der er ikke gennemført egentlige restaureringer i vandløbene i området.
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Afstrømningsområde
Femern Bælt

0,01 – 0,1 ha

0,1-1,0 ha

1702

158

1,0-5,0 ha
11

Oplandsstørrelse, km2

Tabel 2.3.5 Antal og stør-

380

relsesfordeling af søerne i
oplandet til Femern Bælt
samt størrelsen af oplandet.

Hobyskov Sø, som er opstået i forbindelse
med grusgravning, er lille og lavvandet og tilhører søtype 9. Søen har hverken til- eller afløb, så dens relativt høje indhold af næringsstoffer må blive tilført med drænvand. Undervandsvegetationen er tilsyneladende i fremgang. 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 målsætning.
Stengård Sø, også kaldet Hirbo Sø, er udgravet i 1961-62 i forbindelse med etableringen
af havneanlægget i Rødbyhavn. Søen er dyb
og med stejle sider, som gør, at undervandsplanterne har svært ved at etablere sig. Dens
relativt høje indhold af næringsstoffer må
hænge sammen med, at den modtager overfladevand fra oplandet. Søens placering tæt
ved Østersøen betyder, at den er saltvandspåvirket. Stengård Sø, som er målsat med generel 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 udgravninger til motorvejsbyggeri i 1940-41. Søen er
ren, klarvandet og med en udbredt undervandsvegetation. Også denne sø har en vis
vandudveksling med Østersøen via grundvandet, som betyder, at den er brak.

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

2.4 Afstrømningsområde Guldborgsund
Området omfatter Guldborgsund med tilhørende oplande på Lolland og Falster.
Sundet, oplandet og den menneskelige
påvirkning
Guldborgsund og Bredningen indgår i naturbeskyttelsesområder under Natura-2000.
I Guldborgsund findes der enkelte badeområder nord for Guldborg både på Lolland- og
Falstersiden. Der er ingen badeområder i
Bredningen.

Oplandet til Guldborgsund omfatter de tilgrænsende dele af Lolland og Falster. Oplandet er sammensat af en række mindre vandløbsoplande på Lollandssiden, og en række
lidt større vandsystemer på Falstersiden, heriblandt 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 Guldborgsund.

Strandholm Sø, der tilhører søtype 11, er målsat med skærpet målsætning, som den opfylder.
Det gælder for alle tre søer, at da de er udgravede, 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

2.4 Afstrømningsområde Guldborgsund
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Tabel 2.4.1 Arealanven-

Arealtype

Arealstørrelse

delsen og jordtypeforde-

Jordtype

km2

%

lingen i oplandet til

Bebyggelse

25

6

Guldborgsund (Danmarks

Tekniske anlæg og veje

11

3

Miljøundersøgelsers areal-

Skov og natur

72

17

anvendelseskort og

Vådområder

11

2

Statens Planteavlsforsøgs

Ferskvand

landdækkende jordklassi-

Landbrug

ficering af dyrkede area-

●

Grovsandet jord

ler 1975-1979).

●

Finsandet jord

●

Lerblandet sandjord

10

●

Sandblandet lerjord

50

●

Lerjord

30

●

Svær lerjord

0

●

Humus

1

●

Kalkholdig jord

0

2

0

307

72
4
4

Områdets jordtyper domineres af de lettere
lerjorde, sandblandet lerjord og lerjord, der
tilsammen udgør 80%, mens området omkring Bøtø Nor på Falster domineres af sandjord fra det tidligere fjordområde (se jordtypekort, afsnit 1.1, fig. 1.1.2 samt tabel 2.4.1).
72% af oplandet anvendes til landbrugsproduktion. 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. Endvidere findes der et stort område med sommerhusbebyggelse ved Bøtø på Falsters østkyst.

Figur 2.4.1 Arealanvendelsen i oplandet til Guldborgsund. Kortmateriale
(Danmarks Miljøundersø-

Punktforureninger
Der findes 19 kommunale renseanlæg i oplandet med en samlet belastning på 76.000
PE, hvilket svarer til 13% af den samlede belastning på kommunale renseanlæg i vanddistrikt 35. Derudover ligger der 4 private renseanlæg med en belastning på 175 PE, 3 virksomheder med direkte udledning, 1 mindre
virksomhed med udledning af spildevand fra
produktionsprocesser samt 9 ejendomme
med egen vaskeplads til arbejdsredskaber,
arbejdskøretøjer eller lignende.

gelser (Corine kortlægningen) og Storstrøms,
Vestsjællands og Roskilde
amter).

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

Tabel 2.4.2 Skønnet ud-

Cadmium

0,1

ledning af tungmetaller

Kviksølv

0,4

og de tre vigtigste miljø-

Arsen

4

fremmede stoffer fra

Chrom

3

Nykøbing Falster Nord

Bly

7

Renseanlæg.

Nikkel

9

Kobber

11

Nykøbing F. Nord Renseanlæg

Zink

110

TCPP

6

DEHP
LAS

2
55

Figur 2.4.3 Kendte grundvandstruende jordforureninger og muligt
grundvands- og/eller overfladevandstruende slaggeudlæg i oplandet til
Guldborgsund.

Figur 2.4.2 Punktkilder og fysiske forstyrrelser i 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 næringssalte. Virksomheden udleder direkte til
Guldborgsund.
I oplandet findes der 40 kendte forureninger,
som kan true enten grundvand eller overfladevand. Af disse er 30% kortlagte som muligt
grundvandstruende jordforureninger, mens
resten er muligt grundvands- og/eller overfladevandstruende slaggeudlæg.
Den eneste større havn i området er Nykøbing Falster havn.
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Tabel 2.4.4 Kvælstof og

Kilde

Kvælstof

Kvælstof

Fosfor

Fosfor

ton

kg/ha

ton

kg/ha

fosforbelastningen fordelt
på kilder i afstrømnings-

Renseanlæg

45

1,7

6,8

0,27

område Guldborgsund.

Regnbetingede udløb

10

0,4

2,4

0,10

Mængderne er beregnet

Industri

55

2,1

4,6

0,18

som et gennemsnit for

Spredt Bebyggelse

20

0,7

5,0

0,20

perioden 1995-2003.

Naturbidrag

100

4,3

3,5

0,14

Landbrug

480

19,1

3,4

0,14

Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til Guldborgsund er 736 ton kvælstof og 26 ton fosfor.
Omkring 70% af kvælstofbelastningen kommer fra landbrug (fig. 2.4.4), mens hovedkilderne 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 vanddistrikt 35 på 0,4 DE/ha.

Figur 2.4.4 Kvælstofbelastningen til Guldborg-

7,6%

sund fordelt på kilder.

6,1%

1,3%
2,6%

Renseanlæg
Regnbet. udløb

15,0%
Spredt bebyg.
Natur
Landbrug
Industri
67,4%

Figur 2.4.5 Fosforbelastningen til Guldborgsund
fordelt på kilder.

Figur 2.4.6 Husdyrtætheden i oplandet til Guldborgsund (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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Kvantitative påvirkninger af vand
I oplandet indvindes der omkring 3,2 millioner m3 grundvand/år. 40% af denne grundvandsindvinding forsyner Nykøbing Falster
Kommunale Vandværk.

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 koncentration af kvælstof og fosfor i sundet end i de
tilstødende farvande. Om sommeren er kvælstof- og fosforkoncentrationen således omkring det dobbelte af koncentrationen i Østersøen og Smålandsfarvandet. Der frigives
fosfor fra bunden om sommeren på grund af
nedbrydning af organisk materiale. Farvandet
fremstår som kraftig belastet med næringsstoffer.
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 lavvandede områder er moderat.
I Bredningen er forholdene mere varierede
med små øer og stenfyldte områder, og antallet af arter (artsdiversiteten) af undervands-

Figur 2.4.7 Indvinding af grundvand i oplandet til
Guldborgsund opgjort pr. boring.

Havet
Guldborgsund er et smalt farvand, der forbinder Smålandsfarvandet med Østersøen via
Rødsand. Nord for Nykøbing Falster er sundet relativt smalt og gennemskæres af en ca.
6 meter dyb sejlrende. Syd for Nykøbing Falster udvides sundet til Bredningen, som har
en bredde på 5 km og en middeldybde om-
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planter er høj. Stedvis findes moderate mængder 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 opvækstområde for en række fiskearter. Tidligere har der i Bredningen været en pæn bestand
af gedder. I de sidste par år har der været forsøg med udsætning af geddeyngel for at genetablere geddebestanden. Forsøget har hidtil
været en succes med god vækst og stor overlevelse af den udsatte fiskeyngel.
Ved badeområderne er badevandskvaliteten
god.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Selvom dele af Bredningen opfylder kravene, gælder det ikke for Guldborgsund som helhed.
Vandløbene
I oplandet til Guldborgsund er der tre betydende vandsystemer: Tingsted Å og Marre-

Figur 2.4.8 Fordelingen

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 Nordvestfalster. På flere strækninger af Tingsted Å er der
igennem de senere år foretaget restaureringer af de fysiske forhold. De forbedrede fysiske 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 fysiske forhold i Flintinge Å egner sig godt for
karpefisk. Sammen med adgangen til moserne betyder dette, at der i vinterhalvåret er en
pæn
bestand af brakvandsaborre i åen og moserne.
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 Lolland, 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-

af vandløb med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende miljøtilstand i
henholdsvis afstrømningsområde Guldborgsund og i hele vanddistrikt 35.

Figur 2.4.9 Fordelingen af
vandløbsstationer med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende fysiske forhold i henholdsvis afstrømningsområde Guldborgsund og i hele vanddistrikt 35.
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ne i oplandet generelt har et lille opland, er
korte i deres forløb og har en lille bredde.
Kun 6% af vandløbsstationerne har en tilfredsstillende 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 pumpestationen ved Marrebæk, som effektivt
hindrer opgangen af fisk til vandløbene i hele
Bøtø Nor området. Derudover findes der
nogle mere eller mindre passable faunaspærringer i oplandet.
60% af vandløbene i oplandet har tilfredsstillende 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 vandløbene på både Lolland og Falster viser, at
der hurtigt opstår en større variation i vandløbenes udformning og dermed giver bedre
levevilkår for både vandløbsdyr og fisk.
Søerne
I oplandet til Guldborgsund finder der 6 målsatte 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 tørvemoser, 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 søerne i oplandet. Området indeholder flere hundrede, hovedsageligt mindre søer, hvis tilstand ikke er kendt. Kun i de 6 målsatte søer
er der ført regelmæssigt tilsyn.

Afstrømningsområde
Guldborgsund

0,01 – 0,1 ha

0,1-1,0 ha

1420

165

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 eksterne belastning af søerne er derfor lille. Søerne fremtræder klarvandede med undervandsvegetation. Mosens humusstoffer brunfarver vandet, så søtypen er 13. Omvendt har
Flintinge Mose gennem tiden modtaget spilde- og drænvand fra det omgivende kulturlandsskab 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 benyttes til Put & Take-fiskeri efter ørred, er meget
dyb i forhold til sin størrelse. Efter at andeudsætningerne er ophørt, er søen kommet i en
god miljømæssig tilstand med en udbredt
undervandsvegetation. Iglekærgård Sø tilhører søtype 10. Strandby Sø har tidligere modtaget 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 interne næringsstofpulje. Søen er saltvandspåvirket 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 Nykøbing med vand. Søen, som tilhører søtype 9,
har en god sigtdybde og et lavt indhold af
planteplankton. Virket Sø har tidligere modtaget 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,

1,0-5,0 ha
13

Tabel 2.4.5 Antal og stør-

Oplandsstørrelse, km2

relsesfordeling af søerne

428

i oplandet til Guldborgsund samt størrelsen af
oplandet.
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Hulsø og Iglekærgård Sø opfylder målsætningen.
Strandby Sø og Borremosen ligger i internationale naturbeskyttelsesområder.

2.5 Afstrømningsområde Østersøen
Området omfatter Hjelm Bugt med tilhørende opland samt de dele af Østersøen, der ligger i vanddistrikt 35.
Farvandet, oplandet og den menneskelige
påvirkning
Områderne ud for Møns klint og Grønsund
samt Bøchers Grund indgår i naturbeskyttelsesområder under Natura-2000. Herunder
findes der stenrev ud for Møns Klint, langs
Møns sydkyst, samt et stenrev - Præstebjerg
Rev - mellem Korselitze og Elkenøre.

Arealtype

Arealstørrelse
km2

Jordtype
%

Bebyggelse

4

3

Tekniske anlæg og veje

2

2

Skov og natur

22

22

Vådområder

3

3

Ferskvand

0,5

Landbrug

72

0
70

●

Grovsandet jord

0

●

Finsandet jord

0

●

Lerblandet sandjord

7

●

Sandblandet lerjord

17

●

Lerjord

58

●

Svær lerjord

11

●

Humus

5

●

Kalkholdig jord

2

Tabel 2.5.1 Arealanvendelsen og jordtypefordelingen i oplandet til Østersøen. (Danmarks
Miljøundersøgelsers arealanvendelseskort og
Statens Planteavlsforsøgs landdækkende jordklassifi-

På Møns sydkyst og langs hele Falsters østkyst er der en lang række badeområder.

cering af dyrkede arealer 1975-1979.)

Oplandet omfatter et smalt kystopland på
østkysten af Falster med et areal på 45 km2
og et tilsvarende smalt kystopland på sydøstkysten af Møn med et areal på 61 km2. Området strækker sig fra Høje Møn til den sydligste del af Østerskoven på Falster og er
sammensat af en række små vandløbsoplande.
Området domineres af den tunge lerjord,
hvoraf lerjord og svær lerjord tilsammen udgør knap 70% af jordtyperne på det samlede
dyrkede areal. Den svære lerjord findes især
langs Møns sydkyst. Her forekommer der også overfladiske kalkaflejringer, som samlet
udgør 2% af arealet (se jordtypekort, afsnit
1.1, fig. 1.1.2 samt tabel 2.5.1). Området er således atypisk for jordtypefordelingen for
vanddistrikt 35 som helhed på grund af den
svære lerjord og kalkforekomsterne.

Figur 2.5.1 Arealanvendelsen i oplandet til Østersøen (Danmarks Miljøundersøgelser (Corine kortlægningen) og Storstrøms, Vestsjællands og Roskilde
amter).
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70% af oplandet anvendes til landbrugsproduktion. Andelen af dyrkede arealer er dog
forholdsvis lav sammenlignet med dyrkningsgraden for hele vanddistrikt 35. Det skyldes
især de større skov- og naturområder bl.a.
Korselitze skov langs Falsters østkyst og Fanefjord skov og Klinteskoven på Møn. Der er
ingen større byer i området, hvilket forklarer
den lave andel af bebyggelser og tekniske anlæg på kun 5%.

Figur 2.5.3 Kendte grundvandstruende jordforureninger og muligt
grundvands- og/eller
overfladevandstruende
slaggeudlæg i oplandet
til Østersøen.

Punktforureninger
Der findes 5 kommunale renseanlæg i oplandet med en samlet belastning på 3.100 PE,
hvilket svarer til 1% af den samlede belastning fra kommunale renseanlæg i vanddistrikt 35. Derudover findes der 7 private renseanlæg med en belastning på 1.400 PE.
Tunderup Renseanlæg er det største kommunale renseanlæg i oplandet med en belastning
på 1.500 PE. Der foreligger ikke data for udledte mængder tungmetaller og miljøfremmede stoffer fra anlægget.

Tungmetal
Kviksølv
Cadmium

Tabel 2.5.2 Overslag over

kg

den samlede mængde

3

tungmetaller tilført

10

Kobber

600

Østersøen fra klappladser

Bly

900

siden 1987.

Krom

400

Zink

3200

Figur 2.5.2 Punktkilder og fysiske forstyrrelser i den
del af Østersøen der hører til vanddistrikt 35.
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Tabel 2.5.3 Kvælstof og

Kilde

Kvælstof

Kvælstof

Fosfor

Fosfor

ton

kg/ha

ton

kg/ha

fosforbelastningen fordelt
på kilder i afstrøm-

Renseanlæg

6

0,6

1,2

0,11

ningsområde Østersøen.

Regnbetingede udløb

0,5

0,04

0,1

0,01

Mængderne er beregnet

Spredt Bebyggelse

3

0,3

0,7

0,07

som et gennemsnit for pe-

Naturbidrag

20

2,0

0,8

0,08

rioden 1995-2003.

Landbrug

100

10,6

0,7

0,06

Figur 2.5.4 Kvælstofbe0,3%

lastningen til Østersøen

4,9%

fordelt på kilder.

Renseanlæg

2,4%
15,7%

Regnbet. udløb
Spredt bebyg.
Natur
Landbrug

76,6%

Figur 2.5.5 Fosforbelastningen til Østersøen fordelt på kilder.

I oplandet findes der 13 kendte forureninger,
som kan true enten grundvand eller overfladevand. Af disse er 25% kortlagte som muligt
grundvandstruende jordforureninger, mens
resten er muligt grundvands- og/eller overfladevandstruende slaggeudlæg.

Figur 2.5.6 Husdyrtætheden i oplandet til Østersøen
(2003). Husdyrtætheden på en ejendom er beregnet

Der er tilladelse til indvinding af råstoffer ved
Bjelkes Flak syd for Møn.

ud fra husdyrholdets størrelse, som registreres i
det centrale husdyrregister (CHR) og størrelsen af
ejendommens jordtilliggende oplyst i hektarstøtte-

De største havne i området er Klintholm
Havn og Hesnæs Havn.

ansøgningen (oplysninger herfra er registreret i det
generelle landbrugsregister - GLR). I beregningen
er der ikke taget hensyn til overførsel af husdyrgød-

Der findes 2 klappladser i området, der begge
benyttes. Siden 1987 har klappladserne modtaget ca. 57.000 m3 moderat belastet havneslam.
Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til Østersøen er 131 ton kvælstof og 3,5 ton fosfor.
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ning mellem forskellige bedrifter.

Lidt over 75% af kvælstoffet kommer fra
landbrug (fig. 2.5.4), mens hovedkilden til
fosforbelastningen er spildevand fra husstande i byerne og på landet (fig. 2.5.5).
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Husdyrtætheden er på godt 0,4 DE/ha.
Kvantitative påvirkninger af vand
I oplandet indvindes der 0,2 millioner m3
grundvand/år.

Havet
Afstrømningsområde Østersøen ligger på en
tærskel til den egentlige Østersø, også kaldet
Darsstærsklen. Når bundvand fra farvandene
syd for bælterne har passeret denne tærskel
på vej mod Østersøen, vender det ikke tilbage til danske farvande, før det efter mange år
er blandet op i de øvre vandmasser i Østersøen.
Der strømmer store vandmængder igennem
området. Tilførte næringsstoffer fra oplandene i afstrømningsområde Østersøen udgør
derfor kun en brøkdel af de næringsstoffer,
der samlet passerer igennem området.

De største dybder på omkring 18 m findes i
den sydlige del af området. Ud for midten af
Falster til Klintholm på Møn er der en forsænkning i havbunden med en dybde på 22
m, som afgrænses af en tærskel i omkring 20
m’s dybde. I dette bassin fanges der ofte i
længere perioder bundvand med en højere
saltholdighed. Bassinet rammes derfor hvert
år af iltsvind.

Figur 2.5.7 Indvinding af grundvand i oplandet til
Østersøen opgjort pr. boring.

Koncentrationen af næringsstoffer i den øvre
del af vandsøjlen ligger generelt på niveau
med baggrundskoncentrationerne i Femern
Bælt og Storebælt. I området findes der moderate forekomster af ålegræs og alsidig forekomst af makroalger, sten og hård bund. Derudover forekommer der store sandede områder, som er uden vegetation. Diversiteten af
blomsterplanter er lavere end af makroalger.
Langs kysterne findes der enkelte steder moderate mængder af trådalger. Badevandskvaliteten ved områdets mange badeområder er
generelt god.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Selvom dele af området opfylder kravene, er målsætningen som helhed ikke opfyldt.
Vandløbene
I oplandet til afstrømningsområde Østersøen
er der ingen betydende vandløb. Der findes
dog en række mindre vandløb, hvoraf flere
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Figur 2.5.8 Fordelingen af vandløb med tilfredsstil-

Figur 2.5.9 Fordelingen af vandløbsstationer med

lende og ikke tilfredsstillende miljøtilstand i hen-

tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende fysiske for-

holdsvis afstrømningsområde Østersøen og i hele

hold i henholdsvis afstrømningsområde Østersøen

vanddistrikt 35.

og i hele vanddistrikt 35.

har gode fysisk-kemiske forhold og et varieret
dyre- og planteliv. Forholdene ligger som helhed over gennemsnittet for Falster. Igennem
de senere år er der foretaget restaureringer af
de fysiske forhold i flere af vandløbene på
Østfalster blandt andet i Donnemoseløbet.
Det betyder, at der i dag er ørreder i vandløbet.

veløbet. Der findes dog fortsat nogle få mere
eller mindre passable faunaspærringer i området.

96% af vandløbene er type 1 og kun 4% type
2. Vandløbene har således generelt et lille opland, er korte i deres forløb og har en lille
bredde.
Oplandet til afstrømningsområde Østersøen
er det område i vanddistrikt 35, hvor den største del af vandløbene er type 1.

Afstrømningsområde Østersøen er det område i vanddistrikt 35, som har flest vandløb,
hvor de fysiske forhold ikke er tilfredsstillende.

22% af vandløbsstationerne har en tilfredsstillende miljøtilstand, hvilket ligger noget
under gennemsnittet for vanddistrikt 35 som
helhed. (fig. 2.5.8)
Kun 7% af undersøgte vandløbsstationer har
en tilfredsstillende fiskebestand i forhold til
nugældende regionplan.
Inden for de seneste år er der fjernet flere
faunaspærringer i oplandet bl.a. sluseklapper
ved udløbet fra Donnemoseløbet og AskehaTabel 2.5.4 Antal og størrel-

Afstrømningsområde

sesfordeling af søerne i op-

Østersøen

35% af vandløbene i oplandet har tilfredsstillende fysiske forhold, hvilket ligger noget
under gennemsnittet for vanddistrikt 35 som
helhed (figur 2.5.9).

I flere af vandløbene på Østfalster kunne udlægning af sten og grus give en større variation i vandløbenes fysiske tilstand og dermed
bedre levevilkår for både vandløbsdyr og
fisk.
Søerne
Oplandet indeholder relativt få søer. Kun 1 sø
er målsat, nemlig søen i Busemarke Mose på
Møn.

Tabel 2.5.4 viser størrelsesfordelingen af søerne i oplandet. Området indeholder relativt få
søer i forhold til oplandets størrelse. Relativt
mange af disse er dog lidt større end normalt.

0,01 – 0,1 ha

0,1-1,0 ha

1,0-5,0 ha

165

165

7

Oplandsstørrelse, km2
102

landet til Østersøen, samt
størrelsen af oplandet.
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Kun i Busemarke Mose er der ført regelmæssigt tilsyn.

Arealtype

Arealstørrelse

Jordtype

km2

%

15

8

5

3

18

9

Vådområder

7

4

Ferskvand

1

1

Landbrug

144

76

Bebyggelse

Busemarke Sø er en del af Busemarke Mose.
Området er oprindeligt et nor, som ved sedimentering er blevet afsnøret fra havet. Moseområdet gennemstrømmes af 2 vandløb,
hvoraf det ene forsætter gennem mosen og
ud i Østersøen. I stranden er afløbet ofte blokeret af sand, hvilket holder vandstanden i
mosen oppe. Der foregår årlige rørskæringer
i mosen. For at lette rørskæringen sænkes
vandstanden i mosen, herunder også i søen,
ved at oprense udløbet i strandkanten. Ved
disse oprensninger trænger der havvand ind
mosen, hvilket giver svingende saltkoncentrationer i søen.

Tekniske anlæg og veje
Skov og natur

●

Grovsandet jord

0

●

Finsandet jord

0

●

Lerblandet sandjord

9

●

Sandblandet lerjord

57

●

Lerjord

30

●

Svær lerjord

1

●

Humus

3

●

Kalkholdig jord

0

Søen i mosen belastes med husspildevand fra
den spredte bebyggelse i det meget store opland. Belastningen medfører en ret høj fosforkoncentration. På trods heraf optræder
søen klarvandet og med en udbredt undervandsvegetation. Den tilhører søtype 11.
Busemarke Mose er sammen med Råby Sø,
der er en afvandet sø vest herfor, udpeget
som potentielt egnet som vådområde. I den
forbindelse er der udarbejdet et projekt om
reetablering af Råby Sø og hævning af vandstanden i Busemarke Mose. Gennemføres
projektet, vil det betyde, at Råby Sø får en
udbredelse på 60 hektar og vådområdet i Busemarke får en udbredelse på 74 hektar.
Busemarke Mose indgår i et internationalt
naturbeskyttelsesområde. Søen er målsat generel målsætning i amtets regionplan og har
opfyldt sin målsætning siden 1993.

2.6 Afstrømningsområde Grønsund

Figur 2.6.1 Arealanvendelsen i oplandet til Grønsund

Området omfatter Grønsund, Storstrømmen
og Færgestrømmen med tilhørende oplande.

(Danmarks Miljøundersøgelser (Corine kortlægningen) og Storstrøms, Vestsjællands og Roskilde Amter).

Farvandet, oplandet og den menneskelige
påvirkning
Store dele af oplandet indgår i naturbeskyttelsesområder under Natura-2000. Der findes
en række badeområder ved Falsters nordkyst,
samt ved Møns og Sjællands sydkyster.

Det samlede opland på Sydsjælland, Falster
og Møn (inklusive en del af Bogø) har et areal på 192 km2. Hvoraf udgør det største delområde den nordøstlige del af Falster. Det
største vandsystem er Fribrødre Å på Falster.
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Tabel 2.6.1 Arealanvendelsen og jordtypefordelingen i oplandet til Grønsund (Danmarks Miljøundersøgelsers arealanvendelseskort og Statens
Planteavlsforsøgs landdækkende jordklassificering af dyrkede arealer
1975-1979).

Jordtyperne består hovedsageligt af sandblandet lerjord og lerjord, som tilsammen udgør
knap 80%, mens sandjorde udgør knap 10%
af det dyrkede areal. Det svarer stort set til
den gennemsnitlige jordtypefordeling for hele
vanddistrikt 35 (se jordtypekort, afsnit 1.1, fig.
1.1.2 samt tabel 2.6.1).

Vordingborg Renseanlæg

0,2

Kviksølv

0,5

Arsen

5

Chrom

3

Bly

8

Nikkel
Kobber

76% af oplandet anvendes til landbrug. Andelen af skov- og naturområder er på kun 13%
mod 17% for hele vanddistrikt 35, og omfatter bl.a. højmosen Horreby Lyng på Falster og
strandengene ved Fanefjord på Møn. Bebyggelse og tekniske anlæg dækker 11% af oplandsarealet, hvoraf Vordingborg udgør den
største bymæssige bebyggelse.

kg/år

Cadmium

11
13

Zink

130

TCPP

7

DEHP
LAS

2
66

Tabel 2.6.2 Skønnet udledning af tungmetaller og de
tre vigtigste miljøfremmede stoffer fra Vordingborg
Renseanlæg.

Punktforureninger
Der findes 12 kommunale renseanlæg i oplandet med en samlet belastning på 36.200 PE,
hvilket svarer til 6% af den samlede belastning på kommunale renseanlæg i vanddistrikt
35. Derudover findes der 7 private renseanlæg
med en belastning på 574 PE, 2 virksomheder
med direkte udledning, 2 mindre virksomheder med udledning af spildevand fra produk-

Figur 2.6.2 Punktkilder og
fysiske forstyrrelser i
Grønsund.

Figur 2.6.3 Kendte grundvandstruende jordforureninger og muligt grundvands- og/eller overfladevandstruende slaggeudlæg i oplandet til Grønsund.

tionsprocesser samt 5 ejendomme med egen
vaskeplads til arbejdskøretøjer, arbejdsredskaber eller lignende.
Vordingborg Renseanlæg er det største kommunale renseanlæg i oplandet med en belastning på 24.000 PE. Anlægget udleder direkte
til Grønsund.
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3,0% 5,8%

0,9%
2,9%
12,6%

Renseanlæg
Regnbet. udløb
Spredt bebyg.
Natur
Landbrug
Havbrug

74,7%

Figur 2.6.4 Kvælstofbelastningen til Grønsund for-

Figur 2.6.5 Fosforbelastningen til Grønsund fordelt

delt på kilder.

på kilder.

I oplandet findes der 20 kendte forureninger,
som kan true enten grundvand eller overfladevand. Af disse er 25% kortlagte som muligt
grundvandstruende jordforureninger, mens
resten er muligt grundvands- og/eller overfladevandstruende slaggeudlæg.

Figur 2.6.6 Husdyrtætheden i oplandet til Grønsund (2003). Husdyrtætheden på en ejendom er beregnet ud fra husdyrholdets størrelse, som registreres i det centrale husdyrregister (CHR) og størrelsen af ejendommens

Tungmetal

kg

Kviksølv

2,5

hektarstøtte-ansøgningen

12,5

(oplysninger herfra er re-

Cadmium

jordtilliggende oplyst i

Kobber

600

gistreret i det generelle

Bly

900

landbrugsregister - GLR).

Krom

400

I beregningen er der ikke

Zink

3300

taget hensyn til overførsel
af husdyrgødning mellem

Tabel 2.6.3 Overslag over den samlede mængde

forskellige bedrifter.

tungmetaller tilført Grønsund fra klappladser siden
1987.

Der er tilladelse til råstofindvinding i Grønsund (overgangsområde 538-A og afviklingsområde 538-B) og Tolkedyb (afviklingsområde 538-C).
De største havne i området er Vordingborg
havn og Stubbekøbing havn.
Der findes 6 klappladser i området, hvoraf de
3 benyttes. Siden 1987 har klappladserne –
foruden ca. 180.000 m3 rent sand fra oprensning af Nyt Løb og Hestehoved Dyb - modtaget ca. 56.000 m3 moderat belastet havneslam.

Oxolinsyre, 200 kg Sulfadiazin og 40 kg Trimethoprim. Netburenes imprægnering afgav
skønsmæssigt 360 kg kobber.
Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til
Grønsund er 227 ton kvælstof og 6 ton fosfor. Næsten 75% af kvælstoffet kommer fra
landbrug (fig. 2.6.4), mens hovedkilderne til
fosforbelastningen er spildevand fra husstande i byerne og på landet og havbrugene
(fig. 2.6.5).

Der findes 3 havbrug i Grønsund. Til medicinering anvendte de i 2003 tilsammen 118 kg

Husdyrtætheden er på godt 0,5 DE/ha.
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Tabel 2.6.4. Kvælstof og

Kilde

fosforbelastningen fordelt

Kvælstof

Kvælstof

ton

Fosfor

Fosfor

kg/ha

ton

kg/ha

13

0,7

1,9

0,10

Regnbetingede udløb

2

0,1

0,6

0,03

Mængderne er beregnet

Havbrug

7

-

0,8

-

som et gennemsnit for

Spredt Bebyggelse

perioden 1995-2003.

Naturbidrag

på kilder i afstrømnings-

Renseanlæg

område Grønsund.

Landbrug

7

0,4

1,5

0,08

30

1,5

1,1

0,06

170

8,9

0,3

0,01

Kvantitative påvirkninger af vand
I oplandet indvindes der 1,4 millioner m3
grundvand/år. Omkring 25% af indvindingen
sker omkring Vordingborg.

Figur 2.6.7 Indvinding af
grundvand i oplandet til
Grønsund opgjort pr. boring.

Koncentrationen af næringsstoffer svarer til
niveauet i Østersøen og Smålandsfarvandet.
De næringsstoffer, der tilføres fra oplandet,
bliver blandet med de passerende vandmasser, og en meget stor del af disse vil blive ført
ud af området med strømmen, inden de bliver
omsat. Den vestlige del af farvandet er lavvandet med dybder under 3 meter i store dele
af området. Her vil vegetationen i perioder
kunne udnytte en del af de næringsstoffer,
der strømmer igennem området.
I Grønsund langs strømdybet står der tætte
bede med ålegræs. Langs de mere beskyttede
fjorde og vige ved Bogø, Møns og Falsters
kyster findes der en mere varieret sammensætning af fastsiddende undervandsplanter,
stedvis med forekomst af kransnålalger. Derudover forekommer øgede mængder af trådalger, som på det lave vand kan hæmme eller
hindre væksten af de fastsiddende undervandsplanter. Efter at olietankeren Baltic
Carrier i 2001 lækkede store mængder olie,
som drev ind på kysten i dele af Grønsund,
har miljøtilstanden på de berørte kyststrækninger været præget deraf. Badevandskvaliteten ved områdets badeområder er generelt god.

Havet
Grønsund forbinder Smålandsfarvandet med
Østersøen. Det er et strømfyldt farvand, hvor
der er en god opblanding af vandsøjlen. Dermed er der ikke lagdelt i længere perioder,
hvilket betyder, at risikoen for iltsvind er minimal.
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I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Selvom dele af Grønsund inklusive Storstrømmen og Færgestrømmen
opfylder kravene, lever området som helhed
ikke op til målsætningen.

2.6 Afstrømningsområde Grønsund

Vandløbene
I oplandet til Grønsund er der kun ét større
og betydende vandløb, Fribrødre Å på Falster, der udmunder i Grønsund. Fribrødre Å
løber gennem intensivt dyrkede landbrugsområder og har tidligere være kraftigt
reguleret. Igennem de senere år er der imidlertid på længere strækninger foretaget gennemgribende restaureringer af de fysiske forhold. Ørredbestanden i åen er fortsat lille,
mens karpefiskene er i fremgang.

Figur 2.6.8 Fordelingen
af vandløb med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende miljøtilstand i
henholdsvis afstrømningsområde Grønsund og i
hele vanddistrikt 35.

De øvrige vandløb i oplandet svinger meget i
miljøtilstand og fysiske forhold. Der er en del
mindre vandløb med varierende fysisk-kemiske forhold og et varieret dyre- og planteliv.
Vandløb med den dårligste tilstand ligger på
Falster, Østmøn og Bogø, mens de bedste
vandløb ligger på det sydligste af Sjælland.
I de seneste år er der gennemført flere forbedringer i Vintersbølle Bæk, først og fremmest
af de fysiske forhold. Det betyder, at vandløbet i fremtiden vil kunne rumme en større
ørredbestand.

Figur 2.6.9 Fordelingen
af vandløbsstationer med
tilfredsstillende og ikke
tilfredsstillende fysiske
forhold i henholdsvis afstrømningsområde Grønsund og i hele vanddistrikt
35.

75% af vandløbene er type 1 og 24% type 2.
Vandløbene har altså generelt et lille opland,
er korte i deres forløb og har en lille bredde.

ligt ved udlægning af sten og grus og dermed
sikre nogle bedre levesteder for vandløbsdyr
og fisk.

I forhold til nugældende regionplan har 26%
af vandløbsstationerne en tilfredsstillende
miljøtilstand, hvilket er lidt dårligere end
gennemsnittet for samtlige vandløb i vanddistrikt 35 (fig. 2.6.8).

Søerne
Grønsund, herunder Storstrømmen, er afstrømningsområde for 5 målsatte søer på Falster og 1 målsat sø på Sjælland. Søerne tilhører hovedsagelig søtype 9, men nogle søer i
udgravede tørvemoser er brunfarvede fra tørvens humusstoffer. De tilhører derfor søtype
10.
De målsatte søer i omfatter 2 tørvemoser, 2
naturlige søer samt 2 søer, som tidligere har
været afvandede og jorden brugt til landbrugsformål, men hvor driften nu er opgivet.

Kun 8% af vandløbsstationerne har en tilfredsstillende fiskebestand i forhold til nugældende regionplan.
Der er fortsat en del betydende faunaspærringer tilbage i oplandet. 56% af vandløbene
i oplandet har tilfredsstillende fysiske forhold, hvilket svarer til gennemsnittet for
vanddistrikt 35 som helhed. (fig. 2.6.9).
Specielt på Falster vil variationen i vandløbenes fysiske forhold kunne forbedres væsent-

Afstrømningsområde
Grønsund

0,01 – 0,1 ha
544

0,1-1,0 ha
120

Tabel 2.6.5 viser størrelsesfordelingen af søerne i oplandet. Området indeholder flere hundrede, hovedsageligt mindre søer, hvis tilstand ikke er kendt. Kun i de 6 målsatte søer
er der ført regelmæssigt tilsyn.

1,0-5,0 ha
16

Tabel 2.6.5 Antal og stør-

Oplandsstørrelse, km2

relsesfordeling af søerne i

192

oplandet til Grønsund samt
størrelsen af oplandet.

2.6 Afstrømningsområde Grønsund

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet

[ 75 ]

Hulemose Sø på Sydsjælland er oprindelig
opstemmet og brugt som mølledam. Herefter
afvandet, så jorden kunne anvendes til landbrugsformål, for i dag atter at være etableret
som en kunstig sø. Søen har en uforholdsmæssig høj fosforkoncentration, hvilket muligvis hænger sammen med de mange andefugle, 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 Sømosen har tørvegravning skabt 2 mindre søer,
hvor specielt den vestlige, hvor åen løber
igennem, er tydelig spildevandspåvirket. Barup Sø har tidligere været en større, lavvandet
sø. Efter afvandingen er opgivet, er der opstået en mindre sø, som trods en nylig opstemning 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 spildevand fra Falkerslev. Byen har nu fået biologisk renseanlæg, så der er håb om en bedring
i søernes tilstand.
Mølle Sø er en forholdsvis dyb sø med en udbredt undervandsvegetation. Søen har et lille
opland og ingen overjordiske tilløb, så dens
relativt høje fosforniveau må skyldes diffus
belastning fra den spredte bebyggelse i oplandet. Specielt sedimentets fosforindhold er
højt, hvilket medfører, at der under sommerens 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.

2.7 Afstrømningsområde Stege Bugt
Området omfatter Stege Bugt inklusive Ulvsund, Kalvestrøm, Bogø Letten, Jungshoved
Nor og Bøgestrømmen og Stege Nor med tilhørende oplande.
Bugten, oplandet og den menneskelige
påvirkning
Store dele af området indgår i naturbeskyttelsesområder 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 Sydsjælland.
Jordtyperne består primært af sandblandet
lerjord og lerjord, som udgør knap 80% af
jordtyperne på det dyrkede areal. Sammenlignet med jordtyperne for hele vanddistrikt
35 er det primært de lidt lettere jordtyper der
karakteriserer området (se jordtypekort, afsnit 1.1, fig. 1.1.2 samt tabel 2.7.1).

Arealtype

Arealstørrelse
km2

Bebyggelse

12

Tekniske anlæg og veje
Skov og natur
Vådområder

Jordtype
%
5

5

2

18

16

7

4

Ferskvand

1

0

Landbrug

165

72

●

Grovsandet jord

0

●

Finsandet jord

1

●

Lerblandet sandjord

15

●

Sandblandet lerjord

59

●

Lerjord

20

●

Svær lerjord

3

●

Humus

2

●

Kalkholdig jord

0

Tabel 2.7.1 Arealanvendelsen og jordtypefordelingen i oplandet til Stege Bugt. (Danmarks Miljøundersøgelsers arealanvendelseskort og Statens Planteavlsforsøgs landdækkende jordklassificering af dyrkede arealer 1975-1979.)
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Figur 2.7.2 Punktkilder og
fysiske forstyrrelser i
Stege Bugt.

Figur 2.7.1 Arealanvendelsen i oplandet til Stege
Bugt (Danmarks Miljøundersøgelser (Corine
kortlægningen) og Storstrøms, Vestsjællands og
Roskilde amter).

Omkring 72% af oplandet anvendes til landbrug. Skove, natur og vådområder udgør samlet 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 sparsom på Vestmøn. Af øvrige natur- og vådområder kan nævnes Nyord og Ulvshale på
Møn. Andelen af bebyggelse og tekniske arealer er forholdsvis sparsom, idet de kun dækker 7% oplandet mod 10% for hele vanddistriktet.

Figur 2.7.3 Kendte grundvandstruende jordforureninger og muligt grundvands- og/eller overfladevandstruende slaggeudlæg i oplandet til Stege
Bugt.

Punktforureninger
Der findes 16 kommunale renseanlæg i oplandet med en samlet belastning på 19.000
PE, hvilket svarer til 3% af den samlede belastning på kommunale renseanlæg i vanddistrikt 35. Derudover findes der 8 private renseanlæg med en samlet belastning på 500 PE,
5 virksomheder med direkte udledning, 3
mindre virksomheder med udledning af spildevand fra produktionsprocesser samt 8 ejen-

2.7 Afstrømningsområde Stege Bugt

domme med egen vaskeplads til arbejdsredskaber, 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.

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet

[ 77 ]

De største havne er Stege Havn og Kalvehave Havn. Der findes 1 klapplads i området,
som ikke længere benyttes.
I oplandet findes der 35 kendte forureninger,
som kan true enten grundvand eller overfladevand. Af disse er omkring 25% kortlagte
som muligt grundvandstruende jordforureninger, mens resten er muligt grundvandsog/eller overfladevandstruende slaggeudlæg.
Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til Stege
Bugt er 182 ton kvælstof og 5 ton fosfor. Omkring 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.

Stege Renseanlæg

kg/år

Cadmium

0,04

Kviksølv

0,08

Arsen

0,6

Chrom

0,4

Bly

0,7

Nikkel

1

Kobber

5

Zink

15

TCPP

2

DEHP

0,5

Dimethylamin

1

Tabel 2.7.2 Skønnet udledning af tungmetaller og
de tre vigtigste miljøfremmede stoffer fra Stege
Renseanlæg.

Figur 2.7.4 Kvælstofbelastningen til Stege Bugt

7,0%

fordelt på kilder.

1,3%
Renseanlæg
3,5%
16,0%

Regnbet. udløb
Spredt bebyg.
Natur
Landbrug

72,1%

Figur 2.7.5 Fosforbelastningen til Stege Bugt
fordelt på kilder.

Figur 2.7.6 Husdyrtætheden i oplandet til Stege
Bugt (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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Kilde
Renseanlæg

Kvælstof

Fosfor

Fosfor

Tabel 2.7.3 Kvælstof og

ton

Kvælstof
kg/ha

ton

kg/ha

fosforbelastningen fordelt

12,8

0,6

1,4

0,06

på kilder i afstrømnings-

Regnbetingede udløb

2,4

0,1

0,6

0,03

område Stege Bugt.

Spredt Bebyggelse

6,4

0,3

1,5

0,06

Mængderne er beregnet

29,3

1,3

1,1

0,05

som et gennemsnit for pe-

131,5

5,8

0,8

0,04

rioden 1995-2003.

Naturbidrag
Landbrug

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 lavvandede områder gennemskåret af en strømrende. 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.

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 dybder omkring 2-3 meter, og næsten lige så store områder med dybder under 1 meter. Derudover er der 3 dybe huller med dybder fra
10-16 meter. To af disse huller er en del af
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I hele Stege Bugt findes moderate forekomster af ålegræs og andre fastsiddende undervandsplanter herunder kransnålalger, bortset
fra den nordlige del af Bøgestrømmen, hvor
der findes store sammenhængende ålegræsbede. Forekomsten af trådalger er i de fleste delområder stor, og begrænser derved vækstmulighederne for de fastsiddende undervandsplanter. Ved områdets badeområder er der en
god badevandskvalitet.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanterne. Stege Bugt opfylder ikke
kravene til målsætningen.
Stege Nor
Stege Nor er et lille vandområde, der er forbundet 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 opholdstiden i noret skønnes til ca. 2 måneder.
Enkelte steder i Stege Nor er der over 3 meter dybt. Derved kan der opstå lagdeling i
længere perioder med risiko for iltsvind.
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Stege Nor har et beskedent opland og derved
en relativ lav tilførsel af næringsstoffer. Koncentrationen af næringsstoffer forventes dog
ikke at være lavere end koncentrationen i
Stege Bugt, idet vandudvekslingen med Stege
Bugt er betydelig for tilførsel af næringsstoffer. Det forventes, at der om sommeren vil
være frigivelse af fosfor fra bunden i Stege
Nor og dermed en væsentlig overkoncentration af fosfor i noret.
Undervandsplanterne består hovedsageligt af
den hårdføre vandaks. Ålegræs forekommer
kun spredt i mindre bede. Enkelte steder findes der store bede med kransnålalger. Vegetationen er meget ensartet og fåtallig, og
stedvis forekommer der mange trådalger.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Selvom dele af Stege Nor opfylder kravene, lever området som helhed ikke op til målsætningen.
Vandløbene
I oplandet til Stege Bugt er der kun et større
og betydende vandløb. Det drejer sig om

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 oprindelige ørredstammer på Sjælland.
Vandløbet er meget lidt reguleret og har som
følge heraf en del gode strækninger med naturligt forløb og god fysisk variation i vandløbsbunden. I oplandet findes der også en del
mindre vandløb med varierende fysisk-kemiske 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 selvreproducerende ørredbestand. På Bogø og Møn
er vandløbene noget mindre. De er kanallignende, mangler fald og er derfor ofte næsten
stillestående. Undtagelser findes dog i Dammevandløbet og Landledsgrøft på Møn, hvor
de fysiske forhold på visse strækninger er noget 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 opland, 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 tilfredsstillende fiskebestand i forhold til nugældende regionplan, hvilket er den næstbedste
tilstand for de 9 afstrømningsområder i vanddistrikt 35.

Figur 2.7.8 Fordelingen af
vandløb med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende miljøtilstand i henholdsvis afstrømningsområde Stege Bugt og i hele
vanddistrikt 35.

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

Figur 2.7.9 Fordelingen af
vandløbsstationer med

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).

tilfredsstillende og ikke
tilfredsstillende fysiske
forhold i henholdsvis afstrømningsområde Stege
Bugt og i hele vanddis-

Hvor de mindre vandløb i området løber gennem skove og ekstensivt dyrkede arealer, har
de stadig snoede forløb med relativ god variation og fysik.

trikt 35.
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Specielt på Møn, vil variationen i vandløbenes fysiske tilstand kunne forbedres væsentligt 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 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.
Stensby Sø er en lavvandet, opstemmet sø,
hvis lille opland hovedsageligt består af park.
Søen er derfor praktisk taget ubelastet, hvilket afspejler sig i dens lave næringsstofkoncentrationer. Et tykt dyndlag på bunden er
sandsynligvis årsag til, at kun en enkelt art af
undervandsplanter har fundet fodfæste i søen. Søen tilhører søtype 9.
Bundløs Sø er den øverste af søerne i Mern
Å-systemet og er trods navnet lavvandet. Søens lille opland er skovdækket, så dens relativt høje fosforniveau må skyldes udsætningen 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, ligesom i Bundløs Sø. Fodringen af ænderne tilfører store mængder næringstoffer til søen og er
med til at fastholde den i dårlig miljømæssig
tilstand.

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 belastning vil yderligere fremme denne udvikling.
Søen i Maglemosen er opstået som følge af
tørvegravning. Søen er grumset på grund af
den store mængde plankteplankton, som nedsætter gennemsigtigheden af vandet. Specielt
belastningen fra den spredte bebyggelse i oplandet og fra andeholdet skal nedbringes, hvis
søens tilstand skal forbedres.
Søen i Maglemosen er målsat med lempet
målsætning i amtets regionplan, mens de øvrige søer har generel målsætning. Bundløs Sø
og Stensby Sø opfylder målsætningen. Ingen
af søerne ligger i internationale naturbeskyttelsesområder.

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 findes i området, hvoraf nogle har betydning
som opvækstområde for torskeyngel, og samtidig er vigtige fuglelokaliteter. En lang række badeområder findes langs Sjællands østkyst, samt ved nordkysten af Møn. Derudover
findes der enkelte badeområder inde i Præstø
Fjord.

Ugledige-Lekkende Sø er opstået som et naturgenopretningsprojekt ved sammensmeltning af 2 tidligere søer, som følge af opstem-

Afstrømningsområde
Stege Bugt

0,01 – 0,1 ha
629

0,1-1,0 ha
140

1,0-5,0 ha
8

Oplandsstørrelse, km2

Tabel 2.7.4 Antal og størrelsesfordeling af søerne i op-

229

landet til Stege Bugt, samt
størrelsen af oplandet.

2.8 Afstrømningsområde Fakse Bugt

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet

[ 81 ]

Figur 2.8.1 Arealanven-

Arealtype

delsen i oplandet til Fakse

Arealstørrelse

Jordtype

km2

%

20

6

Bugt. (Danmarks Miljø-

Bebyggelse

undersøgelser (Corine

Tekniske anlæg og veje

9

2

kortlægningen) og

Skov og natur

65

18

Storstrøms, Vestsjællands

Vådområder

10

3

og Roskilde amter).

Ferskvand
Landbrug

2

0

262

71

●

Grovsandet jord

1

●

Finsandet jord

1

●

Lerblandet sandjord

6

●

Sandblandet lerjord

57

●

Lerjord

30

●

Svær lerjord

1

●

Humus

4

●

Kalkholdig jord

0

Tabel 2.8.1 Arealanvendelsen og jordtypeforde
lingen i oplandet til Fakse Bugt. Kilde: Danmarks
Miljøundersøgelsers arealanvendelseskort og
Statens Planteavlsforsøgs landdækkende jordklassificering af dyrkede arealer 1975-1979.

Det samlede opland til Fakse Bugt har et areal på 370 km2, der fordeler sig med 310 km2
på den sydøstlige del af Sjælland og 60 km2
på den nordøstlige del af Møn. På Sjælland er
området afgrænset af kystoplandene til vandsystemerne Tubæk Å, øvrige tilløb til Præstø
Fjord, Lille Å, Fakse Å og Vivede Mølleå. På
Møn omfatter oplandet bl.a. Sømosebæk, som
kunstigt afvander den tidligere Borre mose
og Borre sø.
Jordtyperne er domineret af sandblandet lerjord og lerjord, som tilsammen udgør knap
90% af jordtyperne på det dyrkede areal,
mens den resterende del primært består af
sandjord. På Møn er det især den svære lerjord, der dominerer samt humusjorden i de
afvandede ferskvandsområder (se jordtypekort, afsnit 1.1, fig. 1.1.2 og tabel 2.8.1). Jordtyperne afviger således ikke væsentligt fra
fordelingen i hele vanddistrikt 35.
71% af oplandet anvendes til landbrugsproduktion. Arealer med skov eller natur udgør
17% og vådområder ca. 3% af oplandsarealet. Af områdets større skov-og naturarealer
kan nævnes skovene omkring Vemmetofte
Gods, på Feddet ved Præstø Fjord og den
nordlige del af Klinteskovene på Møn. Vådområdearealerne omfatter især strandenge-

[ 82 ]

2.1 Afstrømningsområde Smålandsfarvandet

ne på Nyord og Ulvshale samt Maderne ved
Præstø Fjords udmunding til Fakse Bugt.
Bebyggelse og arealer med tekniske anlæg og
industri udgør tilsammen under 8% af oplandsarealet. De største byområder omfatter
Fakse, Fakse Ladeplads og Præstø, der alle
ligger på Sjællandsdelen af området.
Andelen af skov, natur- og vådområder er generelt højere i oplandet til Fakse Bugt end
for vanddistrikt 35 som helhed.
Punktforureninger
Der findes 12 kommunale renseanlæg i oplandet med en samlet belastning på 131.000
PE, hvilket svarer til 23% af den samlede belastning på kommunale renseanlæg i vanddistrikt 35. Derudover findes der 10 private renseanlæg med en samlet belastning på 2.700
PE, 2 store og 2 mindre virksomheder med
direkte udledning af processpildevand, 3 afværgeudledninger samt 12 ejendomme med
egen vaskeplads til landbrugs- og entreprenørkøretøjer eller lignende.
Fakse Renseanlæg er det største kommunale
renseanlæg i afstrømningsområdet men en
belastning på 110.000 PE. Anlægget udleder
direkte til Fakse Å.

2.7 Afstrømningsområde Stege Bugt

I den østlige del af Fakse Bugt findes der
forekomster af sand og grus i et nord-sydgående, 3-10 km bredt bælte. Kraftig indvindingsaktivitet har mange steder efterladt dybe sugehuller i bunden. Der er tilladt indvinding og efterforskning efter grus og sand ved
Nordmanns Hage øst for Feddet og Gyldenløves Flak. Endvidere er er tilladt råstofindvinding centralt i Fakse Bugt.

Figur 2.8.2 Punktkilder og
fysiske forstyrrelser i
Fakse Bugt.

Der er 2 større fiskerihavne i området, Rødvig Havn og Fakse Ladeplads Havn. Derudover er der en række mindre fiskerihavne
som Bøgeskov Havn, Præstø Havn og Lund
Havn. Flere af havnene er samtidig vigtige
lystbådehavne.
I Fakse Bugt findes der 4 klappladser, som
alle benyttes. Siden 1987 har klappladserne
modtaget ca. 26.000 m3 moderat belastet havneslam. Sejlrenden i Bøgestrømmen oprenses
jævnligt for tilført sand. Siden 1987 er der oprenset ca. 70.000 m3.
I oplandet findes der 69 kendte forureninger,
som kan true enten grundvand eller overfladevand. Af disse er 33% 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
grundvandet, idet drænvand fra marker og
spildevand fra ejendomme i det åbne land
ledes direkte ned til grundvandet.
Fakse Renseanlæg

kg/år

Cadmium

0,1

Arsen

0,8

Kviksølv

0,9

Bly

1

Kobber

4

Chrom

5

Nikkel

14

Figur 2.8.3 Kendte grundvandstruende jordforure-

Zink

70

ninger, muligt grundvands- og/eller overfladevand-

TCPP

2

struende slaggeudlæg og tilledning af forurenet

DEHP

2

vand til grundvandet (nedhældningsbrønde) i oplan-

Tri-n-butylphosphat

2

det til Fakse Bugt.

Tabel 2.8.2 Udledning af tungmetaller og de tre vigtigste miljøfremmede stoffer fra Fakse Renseanlæg.
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Tabel 2.8.3 Overslag over

Tungmetal

den samlede mængde

Kviksølv

1,2

tungmetaller tilført Fakse

Cadmium

6

Bugt fra klappladser siden

Kobber

300

1987.

Bly

400

kg

Krom

200

Zink

1500

Arealpåvirkninger
Den samlede næringssaltbelastning til Fakse
Bugt er 490 ton kvælstof og 14 ton fosfor.
Omkring 75% af kvælstoffet kommer fra
landbrug (fig. 2.8.4), mens hovedkilden til fosforbelastningen er spildevand fra husstande i
byerne og på landet (fig. 2.8.5).
Husdyrtætheden er for deloplandet Stevns
(den nordvestlige del af oplandet) 0,55
DE/ha, for deloplandet Møn 0,46 DE/ha og
for oplandet til Præstø Fjord mindst 0,35
DE/ha.

Figur 2.8.6 Husdyrtætheden i oplandet til Fakse Bugt
(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-an-

Kvantitative påvirkninger af vand
I oplandet indvindes der ca. 2,7 millioner
m3/år. Denne relativt store indvinding skyldes
stort indvinding omkring fakse til erhverv.

▲

Figur 2.8.4 Kvælstofbe-

6,6%

lastningen til Fakse Bugt

generelle landbrugsregister - GLR). I beregningen
er der ikke taget hensyn til overførsel af husdyrgødning mellem forskellige bedrifter.

0,8%
Renseanlæg

2,6%

fordelt på kilder.

søgningen (oplysninger herfra er registreret i det

Regnbet. udløb
16,0%
Spredt bebyg.
Natur

lastningen til Fakse Bugt
fordelt på kilder.

Tabel 2.8.4 Kvælstof og

Landbrug

▲
▲

Figur 2.8.5 Fosforbe-

74,1%

Kilde

Kvælstof

fosforbelastningen fordelt

ton

Kvælstof

Fosfor

Fosfor
kg/ha

kg/ha

ton

på kilder i afstrømnings-

Renseanlæg

3,2

0,9

5,8

0,16

område Fakse Bugt.

Regnbetingede udløb

4

0,1

1,0

0,03

Mængderne er beregnet

Spredt Bebyggelse

13

0,3

3,0

0,08

som et gennemsnit for

Naturbidrag

80

2,1

3,0

0,08

perioden 1995-2003.

Landbrug

360

9,8

1,5

0,04
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ar derfor et højere saltindhold (salinitet),
hvilket gør det tungere end det vand, der ellers er i Fakse Bugt. Når der ikke er indstrømning til Østersøen, er det kun overfladevand fra Østersøen, der findes i Fakse Bugt,
på nær i bassinet inden for tærsklen ved Fakse Ladeplads.

Figur 2.8.7 Indvinding af grundvand i oplandet til
Fakse Bugt opgjort pr. boring, samt tilledning til

Da det oftest er vand fra de øvre lag i Østersøen, der er i Fakse Bugt, antages det, at næringsstofkoncentrationerne i den ydre del af
Fakse Bugt følger næringsstofkoncentrationerne i Østersøen. I den indre del bekræfter
observationer antagelsen for kvælstofs vedkommende, men for fosfor optræder der en
tydelig overkoncentration. Den overkoncentration forekommer kun om sommeren, og
varierer betydeligt i størrelse fra år til år.
Årsagen til overkoncentrationen vurderes at
være frigivelse af fosfor fra sedimentet, enten
i Præstø Fjord eller i bassinet indenfor tærsklen ved Fakse Ladeplads.

grundvand (nedhældningsbrønde).

Havet
I Fakse Bugt er Præstø Fjord behandlet for
sig, idet der er stor forskel i miljøtilstanden.
Det er ikke de samme problemstillinger i de
to områder, og der er stor forskel på hvor
langt de er fra at opfylde deres nuværende
målsætning.

Fakse Bugt
Fakse Bugt er farvandet imellem Stevns i
nord og Møn i syd. Bunden i Fakse Bugt er
skrånende ud imod Østersøen, og der er ingen tærskler i den ydre del af bugten. Ud for
Fakse Ladeplads er der en tærskel i 8,5 meters dybde, der afgrænser et bassin på 1 x 6
km2 mellem Fakse Ladeplads og Feddet.
Dybden i dette bassin er op til 15 meter, og
der vil der kunne fastholdes et nedre lag
igennem længere tid, hvori der om sommeren
er risiko for iltsvind.

Vegetationen i Fakse Bugt afspejler et åbent
område, som er eksponeret ud mod Østersøen og som kun i begrænset omfang påvirkes
af lokalt tilførte næringsstoffer. I området findes der moderate forekomster af både ålegræs, andre blomsterplanter og kransnålalger,
der alle afspejler et sundt miljø, og kun lave
forekomster af de mere uønskede trådalger.
Bugten har et alsidigt planteliv med stor diversitet og uden dominans af enkelte arter.
Store dele af kyststrækningen langs Fakse
Bugt er udlagt med badeområder, og generelt
er badevandskvaliteten god. Gennem de sidste år har der dog været badeforbud øst for

Der optræder to forskellige vandmasser i
Fakse Bugt. Dels vand fra Køge Bugt og dels
vand fra øvre lag i Østersøen. Vand fra Køge
Bugt optræder kun i forbindelse med, at der
strømmer vand ind i Østersøen igennem Øresund. Dette vand stammer fra Kattegat og
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der frigives massive mængder fosfor fra bunden i Præstø Fjord om sommeren.

Rødvig. Flere tiltag er uden held iværksat det
seneste år for at forbedre badevandskvaliteten. Derudover har der i enkelte år været
tvivlsom badevandskvalitet ved flere af de
øvrige badeområder i bugten.
I regionplanen vurderes tilstanden i forhold
til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Selvom dele af området opfylder kravene i regionplanen, lever Fakse Bugt
som helhed ikke op til målsætningen.
Præstø Fjord
Præstø Fjord kan deles i en nordlig og en sydlig del, som er adskilt af en tærskel, der ligger
i 2-2,5 meters dybde. I den nordlige del af
fjorden er dybden omkring 4,5 meter og tærsklen afgrænser derved tærsklen et bassin.
Den sydlige del af fjorden er karakteriseret
ved en gravet sejlrende til Præstø Havn, mens
resten omfatter områder med under 1 meters
dybde.
Denne udformning medfører, at vandets opholdstid i fjorden vurderes at ligge i intervallet 1-2 måneder. Dette fremgår bl.a. af, at der
i flere måneder kan opretholdes en højere
saltholdighed i fjorden end i Fakse Bugt. Dette viser samtidigt, at der med jævne mellemrum strømmer vand fra Køge Bugt igennem
Fakse Bugt og ind i Præstø Fjord. Undertiden
er dette vand så saltholdigt, at det får katastrofale følger for fjordens bestande af ferskvands/brakvandsfisk, idet det saltholdige
vand trækker ferskvand ud af fiskenes celler
(saltslåning), så fiskene dør.
Kvælstof- og fosforkoncentrationerne ligger
om sommeren væsentlig over koncentrationerne i Fakse Bugt. For fosfor skyldes det, at
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Vegetationen i Præstø Fjord er fysisk beskyttet i forhold til de ydre farvande, men påvirket af begrænset vandskifte og lokal næringstilførsel fra land. Vegetationen i Præstø fjord
er præget af generelt høje forekomster af
trådalger, der typisk dækker mere end halvdelen af havbunden. De hurtigvoksende trådalger har optimal vækst ved meget lys og næringsrigt vand, og kan under optimale forhold
udkonkurrere eller hæmme væksten af den
fastsiddende vegetation. I Præstø fjord er
forekomsten af både ålegræs og den øvrige
fastsiddende vegetation enten lav eller moderat, ligesom diversiteten i området er moderat. Også forekomsten af kransnålalger er
ringe, selvom de fysiske betingelser i form af
beskyttede, lavvandede brakvandsområder er
til stede.
Ved de få badeområder i fjorden er badevandskvaliteten generelt god.
I regionplanen vurderes tilstanden i Præstø
Fjord i forhold til forekomst og sammensætning af undervandsplanter. Der er generelt
for lidt ålegræs og for store forekomster af
trådalger, hvorfor Præstø Fjord ikke lever op
til målsætningen.
Vandløbene
I oplandet til Fakse Bugt er der 4 betydende
vandsystemer: Fakse Å/Lille Å og Vivede
Mølleå på Sydstevns samt Orup Bæk og Tubæk, som ligger i oplandet til Præstø Fjord.
Derudover findes der en lang række mindre
vandløb i området. En del af disse har gode
fysisk-kemiske forhold og et varieret dyreog planteliv. Oplandet rummer således det
største antal vandløb med optimal miljøtilstand blandt de 9 afstrømningsområder i
vanddistrikt 35.

76% af vandløbene er type 1 og kun 24%
type 2. Vandløbene har altså generelt en lille
bredde og er korte i deres forløb. Det betyder
også, at oplandene er små (se afsnit 1.3).
I forhold til den nugældende regionplan har
41% af vandløbsstationerne en tilfredsstillende miljøtilstand, hvilket ligger over gennem-
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Figur 2.8.8 Fordelingen

snittet for vanddistrikt 35 som helhed
(fig.2.8.8).

af vandløb med tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende miljøtilstand

36% af vandløbsstationerne har en tilfredsstillende fiskebestand i forhold til den nugældende regionplan.

henholdsvis i afstrømningsområde Fakse Bugt
og i hele vanddistrikt 35.

Der er stadig en del faunaspærringer tilbage i
oplandet. Den mest betydende er pumpestationen ved Orup Bæks udløb i Præstø Fjord.
Vandløbene er generelt karakteriseret ved at
have et forholdsvis naturligt forløb. Dog adskiller Nordmøn sig fra resten af området ved
hovedsaglig at indeholde vandløb, der er gravet som kanaler, og hvor vandet pumpes ud.
Der er således ikke passagemuligheder for
fisk fra det omgivende havområde.

Figur 2.8.9 Fordelingen af
vandløbsstationer med
tilfredsstillende og ikke
tilfredsstillende fysiske
forhold i henholdsvis
afstrømningsområde
Fakse Bugt og hele vand-

58% af vandløbene har tilfredsstillende fysiske forhold, hvilket ligger over gennemsnittet
for vanddistrikt 35 som helhed (fig. 2.8.9)
Søerne
Søerne i oplandet til Fakse Bugt spænder fra
de næringsrige, lavvandede i morænelandskabets lavninger til de dybe, højtliggende søer
på Høje Møn. Hovedparten af søerne kan,
som i resten af vanddistrikt 35, karakteriseres
som søtype 9 (se afsnit 1.3).

Søtype 9 er normalt lavvandet. På Høje Møn
findes der dog 3 dybe søer: Aborresø, som
med sin beliggenhed i et jordfaldshul har en
største dybde på 18,5 meter, Sibirien (en af
Liselund søerne),der ligeledes er et jordfaldshul dannet ved sammensynkning i kalkundergrunden, samt Store Geddesø, der er dannet
ved forskydninger af store kridtflager i
undergrunden.

distrikt 35.

fiskebestanden enten var fåtallig eller havde
en skæv sammensætning med overvægt af
fredfisk. I flere af søerne er der efterfølgende
udsat geddeyngel og i enkelte desuden store
aborrer.
Af de målsatte søer ligger Even, Skriversøen,
Store Geddesø og Aborresø i internationale
naturbeskyttelsesområder.
Næsten alle søerne er påvirket af det omliggende kulturlandskab. Specielt Gevnø Mose
har med sin bynære beliggenhed tidligere
modtaget husspildevand, hvilket afspejler sig
i søens voldsomme fosfor- og klorofylindhold

Tabel 2.8.5 viser størrelsesfordelingen af søerne i oplandet. Området indeholder flere hundrede, hovedsageligt mindre søer, hvis tilstand ikke er kendt. Kun i de 12 målsatte søer
er der ført regelmæssigt tilsyn.
Gevnø Mose, Snesere Sø, Liselund Søerne,
Høje Tørvemose, Huno Sø og Store Geddesø
er nærmere undersøgt i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner for forbedring
af søernes tilstand. Undersøgelserne viste, at
søerne manglede undervandsvegetation, og at
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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.
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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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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.

2.10 Karakteristik af grundvand

Figur 2.10.4 Tykkelsen af
beskyttende lerlag over
sekundære grundvandsforekomster.

2.10 Karakteristik af grundvand
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