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1. Indledning 
 
Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af basisanalysens del 1, hvor 
Storstrøms Amt i samarbejde med de to øvrige amter i vanddistrikt 35, Roskilde Amt og 
Vestsjællands Amt har typologiseret  vandområderne i vanddistrikt 35 og opgjort de påvirkninger 
der i dag er af disse vandområder.  
 
I denne forbindelse er der lavet en række gis-kort, der er offentliggjort på amterne i vanddistrikt 35's 
hjemmesider. Til fremstillingen af disse kort er der en række forudsætninger og beregninger, der 
ikke umiddelbart fremgår af kortene, derfor har Storstrøms Amt udarbejdet denne rapport, så det er 
muligt for amtets medarbejdere og andre interesserede at konstatere, hvordan de pågældende kort 
og dataene i dem er fremkommet. 
 
Rapporten er opbygget således, at samtlige tabeller, der er brugt til at danne kortene er gennemgået, 
således at det er muligt, for hver enkelt tabel, at konstatere hvilke overvejelser og beregninger, der 
ligger til grund for tabellerne. 
 
Rapporten vil fremstå noget uensartet, da der er stor forskel på hvilke oplysninger, der er 
nødvendige, for at få overblik over indholdet af de enkelte tabeller.  
 
Initialerne der står efter kapitel navn, angiver den person der har ansvaret for udformningen af 
kapitlet, mens initialerne der står ved temaansvarlig angiver den person, der er ansvarlig for de 
temaer, der ligger på amtets hjemmeside, under vandrammedirektivet. I Bilag til rapporten er navn 
og mailadresse på de ansvarlige personer angivet. 
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2. Inddelinger af VD35 
 

2.1. Vanddistrikt 35 OLR (Vanddistrikt_35_land_hav.tab; Vanddistrikt_myndighed.tab) 
Tamaansvarlig: OLR 

 
Vanddistrikt 35 – land og hav 
Temaet viser afgrænsningen af vanddistrikt 35 på land og i havet.  
 
Afgrænsningen på land er fastlagt med udgangspunkt i den administrative amtsgrænser for 
Storstrøms Amt, hvortil er tilføjet afstrømningsoplande til Saltø Å, Suså og Tryggevælde Å.  
 
Mod vest er afgrænsningen til Vanddistrikt 30 fastlagt ud fra kystoplandene til de hydrologiske 
referenceområder 6223 Karrebæk Fjord og 622 Karrebæksminde Bugt. Mod øst er den tilsvarende 
afgrænsning fastlagt ud fra en linje fra udløbet af Tryggvælde Å og ud til nordøstlige hjørne  af det 
hydrologiske referenceområde 7122 Juels Grund. Afgrænsning af de hydrologiske 
referenceområder for kystoplande stammer fra DMU, Areal Informations System (AIS), temaet 
Oplandsgrænser. 
 
I det åbne farvand er afgrænsningen defineret i Vejledning til Basisanalysen, del I (Miljøstyrelsen, 
nr. 2, 2004) med mindre justeringer. 
 
Vanddistrikt 35 – myndighed  
Identisk med tema nummer 0.1 "Grænse for Vanddistrikt 35 – land og hav", blot omfattende 
kystlinjen og afgrænsningen på land. Afgrænsningen af kystlinjen stammer fra KMS, Kort10, 
temaet Amtsgrænser. 
 

2.2.  Afstrømningsområder i VD35 OLR (FakseBugt_land.tab; StegeBugt_land.tab; 
FemerBælt_land.tab; KøgeBugt_land.tab; Grøndsund_Storstrømmen_land.tab; 
Guldborgsund_land.tab; Langelandsbælt_land.tab: Smålandsfarvandet_land.tab; 
Østersøen_land.tab) 
Temaansvarlig: OLR 

 
Inddeling af Vanddistrikt 35 i de 9 underområder er foretaget dels på baggrund af  
områdeinddelingen til stofbelastningsopgørelser og dels på baggrund af  marinbiologiske forhold. 
Se afsnit 2 for en nærmere beskrivelse. 
 
Inddeling af afstrømningsområderne til de 9 underområder er foretaget på baggrund af  
oplandsgrænserne fra DMU's Areal Informations System (AIS), temaet Oplandsgrænser. 
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3. Hav 
 

3.1. Typologisering BEB (Marin_typologi_vd35.tab)  
Temaansvarlig: BEB 

 
Inddeling af farvandene i vanddistrikt 35 er foretaget ud fra de principper der er skitseret i 
vejledningen til Miljømålsloven. 
 
Alle farvandene i Vanddistrikt 35 (VD35) er af typen OW3, hvilket betegner at middelsaliniteten 
ligger i intervallet 5-18 ‰ og at forskellen imellem høj- og lavvande er mindre end 1 meter. 
Derudover er fjordene underinddelt i 3 kategorier efter deres følsomhed overfor belastning samt om 
vandsøjlen er lagdelt.  
 
Vi har valgt at inddele fjordene i 11 delområder. Heraf har vi udpeget de 8 som type M2 (ikke 
lagdelt og følsom overfor belastning), 2 som type M1 (lagdelt og følsom overfor belastning), og 1 
som type M3 (lagdelt og mindre følsom overfor belastning).  
 
Vurderingen af om en fjord er lagdelt foretages på følgende måde: - bestemmelse af den dybde hvor 
10 % af fjorden er dybere, - sammenligning af saliniteten fra denne dybde med saliniteten i 1 meters 
dybde. Hvis forskellen i saliniteten er større en 1 ‰ i mere end halvdelen af målingerne betragtes 
fjorden som lagdelt.  
 
Karrebæk Fjord er lagdelt. Det skønnes at 10 % af fjorden er dybere end 2 meter. I perioden 1/2/99 
– 1/3/01 har amtet målt saliniteten 40 gange på en station i sejlrenden lidt vest for Ydernæs. I de 20 
tilfælde var salinitetesforskellen imellem 1 og 2 meters dybde større end 1 ‰. 
 
Den sydlige del af Smålandsfarvandet er lagdelt. Det skønnes at 10 % af området er dybere end 6 
meter. I perioden september 2000 til udgangen af 2003 har amtet målt saliniteten 59 gange på en 
station vest for Kogrund. I de 34 tilfælde var salinitetesforskellen imellem 1 og 6 meters dybde 
større end 1 ‰. 
 
Nakskov Fjord vurderes at være lagdelt. Det skønnes at 10 % af fjorden er dybere end 4 meter. I 
perioden 1989 til udgangen af 1997 har amtet målt saliniteten 143 gange på en station nordvest for 
Kåreholm cirka midt i fjorden. I 46 tilfælde var salinitetesforskellen imellem 1 og 3 meters dybde 
større end 1 ‰. Det lever dermed ikke op til kriteriet for lagdeling, men det skønnes primært at 
være fordi stationen ikke er dyb nok til at det kan registreres.    
 
Det eneste område der er udpeget som mindre følsomt overfor belastning er Karrebæk Fjord, og den 
udpegning forventer vi at komme til at diskutere nærmere på et senere tidspunkt. Udpegningen er 
sket i overensstemmelse med de i vejledningen angivne metode, men en nærmere udredning af 
forholdene forventes at afsløre en større følsomhed end den ved denne metode bestemte. 
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3.2. Vandområder KIJ (de 8 afstrømningsområder) 
Temaansvarlig: OLR 
(Marin_Interesseomr_vd35.tab; Marin_rekreativomr_vd35.tab; 
Marin_stenrev_vd35.tab) 
Temaansvarlig: KIJ 

 
Vandområderne er inddelt efter afstrømningsområderne i Vanddistrikt 35. Opdelingen og 
afgrænsningen på vandet er sket på basis af følgende temaer i mapinfo: 

• Kystoplande_hydref_1ord 
• Kystoplande_hydref_2ord 
• Kystoplande_hydref_3ord 
• Kystoplande_hydref_4ord 

 
Vi har valgt denne opdeling, da der i forbindelse med VRD skal ske en beregning af belastningen 
og laves handleplaner for havområderne. Ved at vælge afstrømningsområderne forenkles 
beregningerne og det konflikter ikke væsentligt med de marinbiologiske habitatområder.  
 
Der er således ikke taget hensyn til Natura 2000 områderne i alle vandområderne. Kun de mere 
lukkede områder som fjordene og norene er udvalgt på basis af deres status som Natura 2000 
områder.   
 
Den ydre afgrænsning ud mod åbent vand følger ikke altid den afgrænsning der er sat i VD 35 for 
distrikter hvor der skal vurderes økologisk tilstand og økologisk potentiale. Det er typisk mindre 
afvigelser, som efterfølgende kan rettes til. 
 
I Smålandsfarvandet er der valgt en afgrænsning mellem Vejrø og Fejø, samt fra sydøst kysten af 
Femø hen til Vigsø. Denne afgrænsning er valgt, idet det forventes at belastningen fra 
Guldborgsund vil påvirke den del af Smålandsfarvandet. Vandmasserne i dette område er mere 
påvirket af afstrømningen fra Lolland og Falster end vandmasserne i resten af Smålandsfarvandet, 
som er mere påvirket af indstrømmende vand fra Storebælt og udløbet fra Susåen.  
 
Vandområdet Grønsund omfatter Storstrømmen og  Færgestrømmen (ved Vordingborg) da disse to 
områder er domineret af vandet der strømmer mellem Grønsund og Smålandsfarvandet, mens 
påvirkningen fra Ulvsund og Stege Bugt er af mindre betydning.  
 
Den nordlige afgrænsning af Smålandsfarvandet og Køge Bugt er sat efter afgrænsningen af VD 35,  
iflg. MST er linjerne sat efter midtvejsprincippet og lidt  tilfældigt (Jens Brøgger Jensen, pers. kom. 
2004)! 
 
Marine interesseområder 
Disse områder er udvalgt på baggrund af de enten er Natura 2000 områder eller på basis af 
undersøgelser udført i både NOVANA og  det regionale overvågningsprogram. Der er udpeget flere 
områder i Regionplanen, som er under overvejelser som særlige marine interesseområder under 
VRD. 
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Marine rekreative områder 
Der er udpeget ét område, Marielyst. Dette er udpeget da det er amtets største og mest besøgte 
badestrand med et stort sommerhus opland. Området er af samme årsag udlagt med skærpet 
målsætning. Amtet har ingen anden strand med tilsvarende rekreativ interesse. 
 
Afgrænsningen i den sydlige del er mest betinget af at området er en del af et stort stenrev. I dette 
område bades der ikke meget. 
 
Stenrev 
Udpegningen af stenrev er sket på basis af tidligere udpegninger i både Regionplan og Natura 2000, 
samt dykkerundersøgelser udført i forbindelse med NOVA (1998-2003) og NOVANA (2004-9). 
 

3.3. Valg af kunstige og stærkt modificerede vandområder KIJ 
(Marin_modificeret_kunstig_vd35.tab) 
Temaansvarlig: KIJ 

 
Da vi ikke har meget store havne, har vi valgt at definere de kunstige og stærkt modificerede 
vandområder, som et område hvor indgreb/ændringer påvirker et større vandområde end et 
havneområde. 
 
Der er kun udpeget ét vandområde som kunstige og stærkt modificeret, Karrebæk Fjord, inkl. 
Næstved kanal, Fladstrand og Krageholms Strøm. Udpegningen skyldes at:  

• Udløbet fra Susåen er ændret. I dag løber Susåen ud i fjorden via den gravede og befæstede 
(træ/beton) Næstved Kanal. Det naturlige udløb var ved Appernæs, nord for Fladstrand. 

• Næstved Havn, er en af de større havne i vores område. Den inderste del af kanalen er 
befæstet med beton og benyttes også som havn. 

• Der er gravet en bred og 6m dyb sejlrende fra Karrebæksminde til Næstved Kanal. 
Sejlrenden udgør en væsentlig del af fjorden.  

• Sejlløbet i Karrebæksminde er gravet, det naturlige udløb fra Karrebæk Fjord var via et 
udløb syd for Karrebæksminde ved Longshave. 

 
Disse ændringer er sket i perioden  fra 1800-årene til 1930-50 (Lokal Historisk Arkiv). 
Ændringerne har betydet at strømforholdene i både fjorden og de tilstødende områder er ændret, da 
hovedparten af vandet fra Susåen i dag løber ud langs sejlrenden i fjorden og ikke som tidligere 
hvor en større del af Susåens vand løb ud til Fladstrand og her videre til Krageholms Strøm og enten 
ud i Karrebæksminde Bugt mellem Enø og Dybsø eller ud til Dybsø Fjord.  
 
Der er i amtet rigtig mange fjorde og lavvandede områder der er mere eller mindre inddæmmet. Vi 
har indtil videre valgt ikke at udpege disse områder som stærkt modificerede.  
 

3.4. Opfyldelse af målsætninger i kystområder KIJ/BES (Marin_mål_opfyld_vd35.tab) 
Temaansvarlig: KIJ 

 
Målsætningsopfyldelsen i basisanalysen er vurderet ud fra de mål der er fastlagt i Storstrøms Amts 
Regionplan, 2001 -2013, bilag 3 "Målsætninger for Kystvande i Storstrøms Amt". Hvor der i 
tidligere regionplaner var en mere generel målsætning om et ”naturligt dyre- og planteliv”, har vi i 
dag et mere differentieret målsætningssystem, som er fastlagt ud fra de naturgivne forhold i de 
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enkelte vandområder. Disse omhandler bl.a. mål for forekomster af bundplanter (blomsterplanter og 
alger) i forskellige dybdeintervaller.  
 
Vurderingsgrundlaget er den overvågning der er foretaget under de statslige 
overvågningsprogrammer NOVA (1998-2003) og NOVANA (2004-2009) med udgangspunkt i de 
Tekniske Anvisninger fra DMU, samt amtets eget regionale overvågningsprogram som er udført 
siden 1998. 
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4. Vandløb 

 
4.1. Typologiseringen MAD (Vandlob_typologi_vd35.TAB). 

Temaansvarlig : OLR. 
 
I bilag 2 findes et notat fra Rambøll med en gennemgang af de kriterier, der er brugt til at lave 
typologiseringen af vandløbene i Vanddistrikt 35, og i resten af Danmark. 
 

4.2. Kunstige og stærkt modificerede vandløb MAD 
(Vandløb_modificeret_kunstigt_VD35.TAB). 
Temaansvarlig: MAD 

 
Ved bestemmelse af temalaget  er der fundet en række vandløbsstrækninger der er  kunstige eller 
stærkt modificerede vandløb. 
 
På grundlag af vejledningen fra miljøstyrelsen " Basisanalyse 1"  er følgende metoder brugt til at 
udpege kunstige og stærkt modificerede vandløbsstrækninger i vandistrikt 35. 
 
Kunstige vandløb 
Kunstige vandløb, er vandløb, der er gravet på et sted, hvor der ikke tidligere har eksisteret 
overfladevand af betydning, og som ikke tidligere er skabt ved direkte fysiske ændringer af et 
eksisterende vandområde gennem flytning, udretning, opstemning m.v. Amtet vurdere på den 
baggrund at vandløb indenfor pumpelag, der afvander en tidligere sø, ikke er kunstige. 
 
I vanddistrikt 35 er kunstige vandløbsstrækninger udpeget på følgende grundlag: 
 
Afvandringskanaler  til pumpestation der ikke modtager vand fra vandløb, der ligger over havets 
overflade eller uden for pumpelagets interesseområde, og som ikke tidligere har været en sø. 
 
Stærkt modificerede vandløbsstrækninger. 
Identifikationen af stærkt modificerede områder tager udgangspunkt i områder, der er blevet fysisk 
ændret i væsentlig grad som følge af menneskelig aktivitet, og som ikke kan restaureres og dermed 
opnå god økologisk tilstand, hvis det er aktiviteter til oplagring af drikkevand eller hvis det medføre 
uforholdsmæssigt store omkostninger. 
 
I vanddistrikt 35 er stærkt modificerede vandløbsstrækninger udpeget på følgende grundlag: 
 

• Opstemninger til drikkevandforsyning 
• Stuvningspåvirkede vandløbsstrækninger i forbindelse med visse mølleopstemninger. 
• Fikserede vandløbsstrækninger gennem byområde 
• Afvandingskanaler til pumpestation der modtager vand fra vandløb der ligger under havets 

overflade eller inden for pumpelagets interesseområde. 
• Rørlagte strækninger der ligger byområder. 
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4.3. Waterbordies MAD (Vandløb_vandområdenr_VD35.TAB). 
Temaansvarlig : MAD. 

 
Inddelingen i vandområder lavet efter følgende metode: 

 
• Vandområdet skal ligge inden for samme  hovedopland 
• Vandområdets vandløbsstrækninger skal have samme type  
• Søer,  kunstige og stærkt modificerede vandløbsstrækninger danne nye vådområder. 
• Vandområdet grupperes efter samme tilstand (Faunaklasser) og samme 

afstrømningsområde. 
• Små ikke sammenhængende vandområder  <10m2, grupperes efter samme tilstand 

(Faunaklasser) og samme afstrømningsområde. 
 

4.4. Vandløbspåvirkninger MAD (Vandløb_påvirkninger_VD35.TAB; 
Vandløb_spærringer_VD35.TAB; Vandløb_vedligeholdelse_VD35.TAB). 
Temaansvarlig : MAD. 

 
Amtet skrev til alle vandløbsmyndigheder i vandistrikt 35 for at få omlysninger om naturlige 
vandløbsstrækninger og  vandløbsstrækninger uden vandløbsvedligeholdelse. Desuden bad vi om  
oplysninger om opstemninger, styrt,  højvandsklapper og  pumper, samt typen af  disse. 
 
Disse oplysninger sammen med amtets vandløbstema danner grundlag for temaet med påvirkninger 
i vandløbet.  Det vil sige, at kun de vandløb der er naturlige og uden vedligeholdes er upåvirkede. 
Resten er påvirket af vandløbsvedligeholdelse eller reguleringer, eller de er rørlagte i det åbne land 
eller stuvningspåvirkede samt punktpåvirkede af anlæg – opstemninger/mølledamme. 
 

4.5. Vandløbenes tilstand PAM/BIJ (Vandlob_tilstand98_VD35.TAB). 
Temaansvarlig: FGH 

 
Miljøtilstanden i vandløbene er bedømt ud fra undersøgelser af smådyrsfaunaen i 2001-2002 
(DVFI). Tabellen er baseret på den dårligste tilstand i de to år. Tilstanden vurderes på den enkelte 
station, men på figuren er den vist på strækninger (hver station repræsenterer en strækning). 
 
Fra Vestsjællands og Roskilde amter har vi modtaget og indarbejdet tabeller med angivelse af 
tilstanden på strækninger.  
 
De steder hvor miljøtilstanden i spidsen af et vandløb er ukendt, har vi forlænget tilstanden på 
strækningen opstrøms fra den øverst placeret station (gælder kun selve hovedløbet hvor stationen er 
placeret). Vi vurderer at tilstanden ikke væsentlig er anderledes opstrøms på en kortere stækning i 
en vandløbsspids. 
 

4.6. Opfyldelse af målsætning i vandløb PAM/BIJ (Vandlob_maalopfyldt_VD35.TAB). 
Temaansvarlig: FGH 

 
Vandløbenes tilstand i forhold til regionplanens målsætninger er bedømt ud fra undersøgelser af 
smådyrsfaunaen i 2001-2002 (DVFI). Tabellen er baseret på den dårligste tilstand i de to år. 
Opfyldelse af målsætningen vurderes på den enkelte station, men på figuren er 
målsætningsopfyldelsen (ja/nej) vist på strækninger (hver station repræsenterer en strækning). 



Dokumentationsrapport – Basisanalyse del 1                                                                                                               11/47 

 
Fra Vestsjællands og Roskilde amter har vi fået oplyst antallet af stationer som opfylder  
målsætningen og det antal som ikke gør. I den del af VD35 som ligger i Roskilde Amt er der kun en 
station som opfylder målsætningen og det har derfor været muligt at angive hvilken strækning 
denne station gælder for. I Vestsjællands Amt er der 130 stationer som opfylder målsætningen og 
129 som ikke gør og det har derfor rent teknisk ikke været muligt at vise målsætningsopfyldelsen på 
strækninger.    
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5. Søer 
 
Typologisering 
Staten har udstukket retningslinier til typologiseringen. Typologiseringen er baseret på 3 
fysisk/kemiske faktorer, alkalinietet, salinitet og farvetal og en morfologisk parameter, søens 
gennemsnitsdybde. 
 
Når man typologiserer i forhold til disse 4 parametre, får man 16 forskellige søtyper. I Vanddistrikt 
35 er der dog kun 6 forskellige typer. 
 
Alle søerne i Vanddistrikt 35 har en høj alkalinitet, men der er både lave og dybe søer, ferske og 
brakke samt brunvandede og ikke brunvandede søer. De brunvandede søer er søer der ligger i 
moseområder og i Vanddistrikt 35 er det som oftest tørvegrave, der er opstået i de perioder, hvor 
man har gravet tørv i moserne 
 

5.1. Typologisering VIN (Søer_typologiserede_vd35.tab, Søer i intervallet 0,01-0,1 ha 
vd35.tab, Søer i intervallet 0,1-1 ha vd35.tab, Søer i intervallet 1-5 ha vd35.tab) 
Temaansvarlig: VIN 

 
I tabel 1 er typologiseringen af søer angivet og i tabel 2 er grænseværdierne for de enkelte 
parametre angivet. 
 

Alkalinitet Farvetal Salinitet Dybde Antal i DK 
% 

Antal i VD35 
% 

type 

Lav Lav Lav Lav 6  1 
   Dyb 3  2 
  Høj Lav 1  3 
   Dyb <1  4 
 Høj Lav Lav <1  5 
   Dyb <1  6 
  Høj lav <1  7 
   Dyb <1  8 
Høj Lav Lav Lav 19  9 
   Dyb 24  10 
  Høj Lav 5  11 
   Dyb <1  12 
 Høj Lav Lav 5  13 
   Dyb 3  14 
  Høj Lav 2  15 
   Dyb <1  16 
Tabel 1. 
 
 
Parameter Lav Høj/Dyb 
Alkalinitet < 0,2 meq/l >= 0,2 meq/ 
Farvetal < 60 Pt/l >= 60 Pt/l 
Salinitet < 0,5 ‰ >= 0,5 ‰ 
Gennemsnitsdybde <= 3 m > 3 m 
Tabel 2. 
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Alle målsatte søer er blevet inddelt i de 16 angivne typer. Morforlogiske data, størrelse og 
middeldybde, er taget fra regionplanen. Kemiske data, alkalinitet, farvetal og salinitet, stammer fra  
amtets tilsyn.  
 
Hvis der ikke har været nogen målinger for en af parametrene er typen enten angivet som ukendt 
eller som den type, man har vurderet at søen sandsynligvis tilhører ud fra det kendskab man har til 
søen. Der er fx ikke salinitetsmålinger på de fleste søer, idet man ved, at de ikke er brakvandsøer. 
Ligeledes kan man for de fleste søers vedkommende vide, at de har en alkalinitet over 0,2 meq/l. En 
del søer, ved man også at de ikke har en brunfarvning, der overstiger 60 Pt/l. I tvivlstilfælde angives 
de typer, søen kan være. 
 
Alle søer, der ikke er målsat, er inddelt i 3 størrelsesklasser: 0,01-0,1 ha, 0,1-1,0 ha og 1,0-5,0 ha. 
Aller søer over 5 ha er målsat. 
 
For alle søer gælder, at én sø er ét vandområde (waterbody). Indtil videre er hver sø blevet til et 
vandområde. Det betyder, at der i vanddistrikt 35 er ca. 15.000 vandområder af kategorien søer. 
Korttemaer med disse søer er dannet ud fra AIS (Areal-Informations-Systemet). Det betyder, at der 
kan ske en yderligere inddeling i vandområder, når man får et større kendskab til de enkelte søer, og 
deres forhold. 
 
Alle søer, der ikke er specifikt nævnt i regionplanen, har ikke tidligere været undersøgt, hvorfor 
man ikke har noget kendskab til disse søer. I NOVANA-programmet er der medtaget mindre søer, 
helt ned til 100 m². Det betyder, at man fremover, vil få et vist kendskab til disse søer.  
 
Tidligere søer 
  

5.2. Tidligere søer MAD (Tidligere_søer_vd35.tab) 
Temaansvarlig: MAD 

 
Er under udarbejdelse 
 
Opstemmede søer 
 

5.3. Opstemmede søer MAD  
Temaansvarlig: MAD 

 
Er under udarbejdelse 
 
Tilstand 
 

5.4. Tilstand i forhold til fosforkoncentration VIN (Tilstand_fosfor.tab) 
Temaansvarlig: VIN 

 
Tilstanden i søerne skal bedømmes ud fra forskellige biologiske og fysisk/kemiske 
kvalitetsparametre angivet i Vandrammedirektivet. Indtil videre er amterne blevet bedt om at 
bedømme tilstanden i søerne ud fra en enkelt parameter, fosforkoncentrationen. I dybe søer 
(gennemsnitsdybde > 3 meter) skal årsgennemsnittet af fosforkoncentrationen være mindre end 
0,025 mg P/l og for lavvandede søer (gennemsnitsdybden <= 3 meter) mindre end 0,05 mg P/l. 
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Søerne er på denne baggrund inddelt i 5 forskellige klasser i forhold til deres fosforkoncentration 
 

Klasse Fosforkoncentration 
mg P/l 

Meget god < 0,025 
God 0,025-0,05 
Noget påvirket 0,05-0,1 
Dårlig 0,1-0,2 
Meget dårlig > 0,2 
Ukendt ? 
Tabel 3 
 
 

5.5. Målsætning opfyldt/ikke opfyldt VIN (Mål opfyldt_ikke opfyldt.tab) 
Temaansvarlig: VIN 

 
I første omgang skal søerne kun inddeles i to grupper i forhold til tilstand: 

a) Søer, som vanddistriktsmyndigheden vurderer med sikkerhed, vil kunne leve op til 
miljømålene i 2015 

b) De søer, hvor vanddistriktsmyndigheden vurderer, at der er sandsynlighed for, at 
vandområdet ikke kan leve op til miljømålene i 2015 /vejledning del II/. 

 
Til basisanalysens del 1 er der ikke nogen retningslinier for risikovurderingen. Retningslinierne 
kommer i løbet af 2005. Storstrøms Amt angiver derfor, hvilke søer, der nu opfylder de mål, der er 
angivet i nugældende regionplan og hvilke der ikke gør. 
 
Til denne bedømmelse indgår oplysninger amtet har indsamlet siden 1989 sammenholdt med de 
kvalitetskrav, der er angivet i Regionplan 2001-2013, bilag 3 – søer. 
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6. Grundvand 
 

6.1. Karakterisering af grundvandsforekomster CHJ (Grundvand_primær_vd35.tab; 
Grundvand_sekundær_kalk_vd35.tab; Grundvand_sekundær_sand_vd35.tab) 

 Temaansvarlig: CHJ 
 
Baggrund/typologi 
Et bærende element i karakteriseringen af grundvand er at afgrænse de såkaldte 
grundvandsforekomster. En grundvandsforekomst er defineret som en separat mængde grundvand i 
et eller flere grundvandsmagasiner.  
 
Til vurdering af grundvandets tilstand og overvågningen heraf er de væsentligste 
egenskaber for grundvandsforekomsten den naturlige grundvandskemi og samspillet med 
overfladevand. Typologien defineres ved hjælp af tre karakteristika: magasinbjergart, kontakt med 
overfladevand og redoxforhold, svarende til inddeling af den enkelte grundvandsforekomst efter 
nedenstående skema. 
 
 

 
 
 
I praksis er afgrænsningen typisk sket ved skelnen mellem de dybtliggende kalkmagasiner og 
højtliggende sandmagasiner. I områder med eksempelvis sandlag i hydraulisk kontakt med kalklag 
er dette tolket som én grundvandsforekomst.  
 
De herved fremkomne grundvandsforekomster opdeles yderligere i forhold til kontakt med 
overfladevand og redoxforhold, svarende til ovenstående tabel. Grundvandets kontakt til  
overfladevand bliver præciseret i afsnittene om primære og sekundære grundvandsforekomster. I 
samme afsnit beskrives også hvorledes grundvandsforekomsterne afgrænses i vertikalen.  
 
Af praktiske årsager er grundvandsforekomsterne opdelt i henholdsvis primære og sekundære 
grundvandsforekomster. Dette er sket af hensyn til håndtering af kortene i MapInfo samt 
præsentation af grundvandsforekomsterne. 
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Samlet set blev der i vanddistrikt 35 udpeget 83 grundvandsforekomster, heraf 45 primære 
grundvandsforekomster. Der er 37 sekundære sandforekomster og en sekundær kalkforekomst.  
 
Primære grundvandsforekomster 
 
Tabelstruktur – indberetning til MST: 
 
ID-nr Navn Magasinbjergart Redoxforhold Type Topkote Bundkote Areal Note Reference

 
Tabelstruktur - Web-gis: 
 
ID-nr Navn Magasinbjergart Redoxforhold Type Topkote Bundkote Areal 

 
 
Afgrænsning af grundvandsforekomster i kalken samt identificering af kontakttype er primært sket 
på baggrund af resultater fra partikelkørsler med diverse modeller. Metodikken går på at der tilføres 
et vist antal partikler i det primære grundvandsmagasin, som herefter bevæger sig med 
grundvandets strømning. Der simuleres i lang tid, typisk  500 – 1000 år for at sikre, at tilstrækkeligt 
mange partikler har bevæget sig igennem systemet. 
 
Skæbnen for disse partikler, dvs. om en partikel fra grundvandsmagasinet har bevæget sig til 
dræn/vandløb eller strømmet af til hav, gør det muligt at opdele de primære kalk- og sandmagasiner 
i grundvandsforekomster med tilhørende kontakttype. De primære kalk og sandforekomster, som på 
baggrund af partikelresultater vurderes at have kontakt til overfladevand, defineres til at have 
"kontakt hele året". 
 
Der er efterfølgende vist resultater fra disse partikelkørsler for de forskellige modelområder i 
distriktet. For samtlige kørsler er der forudsat, at der ikke foregår indvinding af grundvand. Herved 
sker udpegningen på baggrund af naturlige og ikke indvindingspåvirkede forhold. I de områder, 
hvor Stevns/Fakse-modellen overlapper DK-Model Syd og DK-Model Suså500, er der valgt en 
større tiltro til Stevns/Fakse-modellen.  
 
Partikelresultater er vurderet i samspil med medianminimumsvandføringsmålinger, geologi samt 
øvrig viden. Afslutningsvis er de ofte meget store grundvandsforekomster opdelt efter afstrøm-
ningsområder, potentialekort og grundvandets kvalitet (saltvandsproblemer). Såfremt det er 
vurderet, at den enkelte forekomst ikke har kunne levere mere end 10 m3/dag, er den ikke medtaget. 
Dette har typisk gjort sig gældende for en række småøer.  
 
I forbindelse med afgrænsning af de primære grundvandsforekomster i vertikalen er der som 
standard valgt at bruge en afstand på 20 meter under toppen af prækvartæret som nedre afgrænsning 
for kalkforekomster. Områder, hvor prækvartæret enten ligger meget lavt, eller at der er 
kvalitetsproblemer som f.eks. salt eller begrænset geografisk udstrækning af forekomsten som ex. ø, 
er den nedre afgrænsning gjort mindre. Primær sandforekomst på Lolland afgrænses ud fra 
geologisk model. Primær sandforekomst på Sydfalster afgrænses ud fra geologisk model og 
boringsoplysninger. 
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Falster 
Baseret på udtræk af resultater fra Falstermodellen, version december 2000, dynamisk 83-01. Der er 
tilført 50 partikler i lag 3 (sand) og 5 (kalk) og benyttet simuleringstid på 1000 år. I figur 6.1 er der 
vist resultater for kalken, som bortset fra Sydfalster dækker hele Falster. For det større sandmagasin 
på Sydfalster er der foretaget tilsvarende vurdering som for kalken. 
 

 
Figur 6.1 Skæbne over partikler fra kalklag, mørkeblå: vandløb, blå: dræn, grå: strømmer til hav/rand 
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Lolland 
Baseret på udtræk af resultater fra Lollandsmodellen /2/, kørt dynamisk 83-01. Der er tilført 10 
partikler i lag 4 (sand) og 7 (kalk) og benyttet simuleringstid på 700 år. Figur 6.2 viser 
partikelresultater for det regionale sandmagasin S2, og figur 6.3 viser resultater tilsvarende for 
kalken. 
 

 
 
  

Figur 6.2 
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Figur 6.3 
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Ved kobling af partikelresultater fra hhv. det regionale sand- og kalklag fås kortet med 
grundvandsforekomster, som har kontakt til overfladevand, se figur 6.4. Primære grundvands-
forekomster, som ikke har kontakt til overfladevand, er ikke vist på figuren.   
 
 
Sydsjælland/Møn 
Partikelresultater er baseret på udtræk for DK-Model Syd, stationær kørsel, lag 11(kalk). 
 
Der blev indledningsvist forsøgt med 50 partikler/celle. Det viste sig, at partikelkørslerne blev  
særdeles træge, hvorfor det ikke var muligt at foretage en tilstrækkelig lang simuleringstid, så tilpas 
mange partikler kom igennem systemet. Der blev efterfølgende valgt 10 partikler/celle med en 
simuleringstid på 1000 år  Det kan ses af nedenstående figur, at dækningsgraden hermed ikke blev 
helt optimal. For dette område blev der i højere grad skelet til øvrige oplysninger for at foretage 
inddelingen. 

 

Figur 6.4 Grundvandsforekomster med kontakt til overfladevand 
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Figur 6.5 Skæbne over partikler fra kalklag, mørkeblå: vandløb, blå: dræn, grå: strømmer til hav/rand 
 
 
Suså 
Baseret på udtræk for DK-Model Suså500, dynamisk 89-01, lag 11(kalk). Bemærk størstedelen af  
oplandet til Saltø Å ikke er dækket af modelområdet. Af tidsmæssige årsager var det ikke muligt at 
inddrage DK-Model Vest i arbejdet for at dække den resterende del. 
 
Resultaterne fra partikelberegningerne blev brugt som udgangspunkt for udpegningen af 
forekomsterne ifb. møde med Vestsjællands Amt. Efterfølgende foretog Vestsjællands Amt selv 
den mere detaljerede udpegning for deres del af distriktet. Roskilde Amt havde ingen bemærkninger 
til den indledende udpegning. 
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Figur 6.6 Skæbne over partikler fra kalklag, mørkeblå: vandløb, blå: dræn, grå: strømmer til hav/rand, mørkegrå sidder 
fast 
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Stevns/Fakse 
Baseret på udtræk for Stevns/Fakse-modellen, version juni 2004. Tildelt 50 partikler pr. celle i lag 5 
(opsprækket del af bz), lag 6 (ikke opsprækket del af bz) og lag 7 (sk). 
 
 

 
Figur 6.7 Skæbne over partikler fra kalklag, mørkeblå: vandløb, blå: dræn, grå: strømmer til hav/rand 
 
5.1.3 Sekundære grundvandsforekomster 
 
Grundvand_sekundær_kalk_vd35.tab,  
Grundvand_sekundær_sand_vd35.tab 
 
 
Tabelstruktur – indberetning til MST: 
 
ID-nr Navn Magasinbjergart Redoxforhold Type Topkote Bundkote Areal Note Reference

 
Tabelstruktur - Web-gis: 
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ID-nr Navn Magasinbjergart Redoxforhold Type Topkote Bundkote Areal 

 
 
Den overordnede afgrænsning er sket på baggrund af de geologiske modeller. Tolkningen af 
grundvandsforekomsterne er sket på baggrund af lagenes horisontale og vertikale udbredelse i de 
geologiske modeller, samt verificeret med cirkeldiagramkort og øvrig viden på området. 
 
For hovedparten af de sekundære grundvandsforekomster er magasinbjergarten sand (37 ud af 38 
grundvandsforekomster). Udpegning af disse er sket i områder, hvor den kumulative tykkelse af 
lagene er minimum 5-10 m. 
 
Kontakttypen er generelt tolket som "kontakt dele af året". Der er dog for enkelte forekomster tolket 
"kontakt hele året". Dette er gjort ud fra viden fra vandføringsmålinger og forekomsternes dybe 
beliggenhed. 
 
Falster 
Til tolkningen af sekundære grundvandsforekomster er benyttet udtræk fra Falstermodellen. De 
sekundære grundvandsforekomster tilhører lag 3 (sand). Udbredelse og tykkelse fremgår af figur 
6.8. 
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Figur 6.8 Udbredelse og tykkelse af sand /4/ 
 
 
Lolland 
Til udpegning af sekundære grundvandsforekomster på Lolland er benyttet udtræk af sandlagene S3 
og S4 fra den geologiske model. S3 er det nederste sandlag med lokal udbredelse og S4 det øverste. 
Det er kun dér, hvor den kumulative tykkelse af S3 og S4 er større end 5-10 m, at der er tolket 
grundvandsforekomster. 
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Figur 6.9 Udbredelse og tykkelse af sekundære sandmagasiner (S3) /2/ 
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Figur 6.10 Udbredelse og tykkelse af højtliggende sekundære sandmagasiner (S4) /2/ 
 
 
Sjælland og Møn 
Vurdering baseret primært på geologien fra DK-Model og Stevns/Fakse-modellen. Hvor 
Stevns/Fakse-modellen overlapper DK-Model, er det den geologiske tolkning fra Stevns/ Fakse 
modellen, der er benyttet. 
 
I figur10 ses udbredelsen af sandlagene i Stevns/Fakse-modellen (nedre sand nr. 1781, mellem sand 
nr. 1782 og øvre sand nr. 1783). Hvor den kumulative tykkelse er større end 5-10 m, er der tolket 
sekundære grundvandsforekomster. 
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Figur 6.11 Stevns/Fakse-modellen: udbredelsen af sand for områder med tykkelse > 5 m (rød: nedre sand 1781, grøn: 
mellem sand 1782, sort: øvre sand 1783). Stiplet sort linje: vanddistriktgrænse. 
 
 
I figur 6.11 er der vist summen af kvartære sand- og gruslag fra DK-Model, svarende til lag nr. 3, 5, 
7 og 9. Der blev lavet en hurtig gennemgang af sandlinsernes udbredelse og tykkelse, hvorefter 
disse blev vurderet til at have meget begrænset betydning. Sandlinser blev derfor ikke medtaget i 
udpegning af sekundære grundvandsforekomster. Der er lagt stor vægt på cirkeldiagramkortet i 
området hvor DK-Model danner grundlag for udpegning af forekomster. Udpegning og afgrænsning 
vurderes at være noget usikker. 
 
Afgrænsning af sekundære grundvandsforekomster i den del af distriktet, der er beliggende i 
Vestsjælland amt er vurderet på baggrund af konkret viden fra amtet. Herunder også afgrænsning af 
den eneste sekundære grundvandsforekomst bestående af kalk.  
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Figur 6.12 Samlet sandtykkelse for Sjælland/Møn, baseret på geologi fra DK-model /1/  
 

 
6.2.  Dæklag CHR  (Dæklag_over_primær_kalk_5_15_distrikt35.tab; 

Dæklag_over_primær_kalk_5_distrikt35.tab; 
Dæklag_over_primær_kalk_15_distrikt35.tab; 
Dæklag_over_primær_sand_5_15_distrikt35.tab; 
Dæklag_over_primær_sand_5_distrikt35.tab; 
Dæklag_over_primær_sand_15_distrikt35.tab; 
Dæklag_over_sekundær_5_15_distrikt35.tab; 
Dæklag_over_sekundær_5_distrikt35.tab; 
Dæklag_over_sekundær_15_distrikt35.tab) 
Temaansvarlig: CHJ 
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Tabelstruktur: 
 

Tykkelse_meter 

 
Temaet viser den kumulerede dæklagstykkelse over hhv. sekundære og primære 
grundvandsforekomster. "Dæklag" er her synonym  med "meter reduceret ler".  
 
Dæklagene opdeles i 3 intervaller: <5 m, 5-15 m og > 15 m. 
 
Dæklag over primære grundvandsforekomster 
Kort over den reduceret lertykkelse er primært lavet på baggrund af kort over kumuleret lertykkelse 
over primært grundvandsmagasin i Storstrøms Amt (version august 2004) og kort over dybden til 
redoxgrænsen.  
 
Tykkelsen af reduceret ler er beregnet som differencen mellem de kumulative lertykkelse og 
dybden til redoxgrænsen. Der er ikke taget hensyn til, hvor i lagserien leren befinder sig. Det kan 
betyde, at den reducerede lertykkelse i nogle områder underestimeres. 
 
Udarbejdelsen af redoxdybde-kortet for distriktet er baseret på metodik anvendt i forbindelse med 
allerede udført kortlægning på Lolland og Stevns/Fakse. Udarbejdelse af kortet inddrager desuden 
eksisterende redoxdybde-kortlægning fra indsatsområderne Suså, og Tude Å i Vestsjællands Amt. 
Der er foretaget rettelser i det nye kort således, at der ikke er væsentlige uoverensstemmelser 
mellem de tidligere kortlægninger og det nye regionale kort.  
 
De væsentligste kilder til fastlæggelse af redoxgrænsen har bestået af: 
 
• Farvekoder fra GEUS’ Jupiter database 
• Farvekoder registreret af brøndboreren  
• Potentialeforhold i den øverste del af kvartæret/vertikale gradientforhold 
• Jordarts- og jordtypekort 
• Eksisterende geomorfologiske og topografiske kort 
 
Lertykkelsen i Roskilde Amts andel af distriktet, er vurderet på baggrund af geologisk model fra 
Stevns/Fakse-modellen (dækker Tryggevælde Å opland). 
 
Lertykkelse for Vestsjællands Amt er baseret på konkrete undersøgelser samt skøn foretaget af amt.  
 
Dæklag over sekundære grundvandsforekomster 
Lertykkelsen over de sekundære grundvandsforekomster i Storstrøms Amt er tolket manuelt. Dette 
er primært gjort ud fra cirkeldiagrammer. Herefter er redoxdyben fra det ovenfor beskrevne 
redoxkort fratrukket. Dette er ligeledes gjort manuelt. Det resulterende kort over reduceret 
lertykkelse er håndkontureret. 
 
Lertykkelse for Roskilde Amt og Vestsjællands Amt er baseret på konkrete undersøgelser samt 
skøn. 
 
 
 



Dokumentationsrapport – Basisanalyse del 1                                                                                                               31/47 

6.3. Grundvandsdannelse CHR (Grundvandsdannelse_primær_vd35.tab) 
Temaansvarlig: CHR 

 
Tabelstruktur: 
 
Grundvandsdannelse 

 
Der er udtrukket grundvandsdannelse til de primære grundvandsforekomster fra modeller, svarende 
til kørsler som beskrevet i afsnit omkring primære forekomster.  
 
Grundvandsdannelsen er opdelt i tre kategorier, > 25 mm/år, 5-25 mm/år, < 5 mm/år 
 

6.4. Vådområder CHR (Vådområder_vd35.tab) 
Temaansvarlig CHR 

 
Tabelstruktur: 
 
Født af Kort tekst Lang tekst Naturtype Lok_id Areal 

 
 
Der er taget udgangspunkt i udtræk af grundvandsstanden i de primære grundvandsforekomster, 
svarende til kørsler som beskrevet i afsnit omkring primære forekomster. Dette er sammenholdt 
med topografien, og herved kan fås et kort med områder med artesisk vandspejl. For størstedelen af 
oplandet til Saltø Å har det ikke været muligt at inddrage modelresultater. Her er der i stedet  taget 
udgangspunkt i Milters udstrømningskort /3/.  
 
Vådområder defineres som §3lag med strandenge, ferske enge og moser. Dog er strandenge, som 
ligger frit til havet, defineret som saltvandspåvirkede. 
 
Der er antaget, at vådområder er født af grundvand, når de findes i områder med artesisk vandspejl. 
Øvrige vådområder antages at være født fra overfladevand. I tvivlstilfælde er vådområder antaget at 
være grundvandsfødte. 
 
Opdeling af vådområder er efterfølgende holdt op imod vandløbsmedarbejdernes lokalkendskab, og 
derfor ændret i enkelte tilfælde. 
 

6.5. Beskyttede drikkevandsforekomster (Primær_beskyt_drikkevandsforekomster.tab; 
Sekundær_beskyt_drikkevandsforekomster.tab 
Temaansvarlig: CHJ 

 
 
Tabelstruktur:  
 
ID-
nr Navn Samlet 

oppumpning 
Oppumpning > 

100 m3/dag Magasinbjergart Redoxforhold Type Topkote Bundkote Areal
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Langt de fleste af grundvandsforekomsterne, som er udpeget i forbindelse med karakteriseringen, er 
omfattet af kravene til en beskyttet drikkevandsforekomst.  
 
Oppumpningen til drikkevandsforsyning er kvantificeret for hver forekomst på baggrund af 
indberetninger fra vandværker for 2004. Idet indvindingsdata for ikke-almene vandindvin-
dingsanlæg ikke er tilgængeligt, er det forventede indvindingstryk for mindre sekundære 
grundvandsforekomster skønnet på baggrund af vandforsyningsplaner, boringer fra PC-Jupiter og 
TOP10DK. Sidstnævnte er benyttet for at skønne antal af gårde og huse. 
 
På baggrund af denne vurdering er der sorteret 17 mindre grundvandsforekomster fra. Udpegningen 
omfatter dermed 36 primære beskyttede drikkevandsforekomster og 20 sekundære beskyttede 
drikkevandsforekomster (8 fra VS og 2 fra RA er "sorteret" fra). 
  
Af hensyn til den senere overvågning er de beskyttede drikkevandsforekomster opdelt efter den 
nuværende indvindingsmængde (data fra 2004), henholdsvis over og under 36.500 m3/år. 
 
Der er kun udpeget beskyttede drikkevandsforekomster i Storstrøms Amt. Grundvandsforekomster 
som overlapper amtsgrænsen er taget med.  
 
Beskyttede drikkevandsforekomster er ikke indberettet til Miljøstyrelsen. 
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7. Påvirkninger 

Arealpåvirkninger 
 

7.1. N og P kilder MIL (i lagkagediagram) 
 
Datagrundlaget for cirkeldiagrammerne der viser påvirkningen af de enkelte afstrømningsområder, 
med kvælstof og fosfor, stammer fra: 
 

- Renseanlæg : Data er baseret på tilsyn med kommunale og private renseanlæg. Tilsynsdata 
er blevet anvendt til beregning af en månedlig udledning af kvælstof og fosfor fra 
renseanlæggene. 

 
- Industri : Data er baseret på tilsyn med større industri virksomheder. Tilsynsdata er blevet 

anvendt til beregning af en månedlig udledning af kvælstof og fosfor fra industrierne. 
 

- Regnbetinget udløb : Data er baseret på erfaringstal for de enkelte typer af regnbetinget 
udledninger. Erfaringstallet er angivet i kg/år og er desuden angivet udfra en standard 
nedbørs mængde, DMI’s nedbørsnormal. Erfaringstallet skal således justeres med en faktor 
som angiver forskellen mellem normalnedbøren og årets aktuelle nedbør : Faktor=( aktuelle 
nedbør/ nedbørsnormal). 

 
- Spredt bebyggelse : Data er baseret på erfaringstal ud fra oplysninger fra de enkelte 

kommuner om hvor mange PE (Person Ekvivalent) der bor i det åbne land udenfor kloak 
oplandet. Erfaringstallet er angivet i kg/år. 

 
- Natur : Natur bidraget er del op i to, dels et bidrag fra det atmosfæriske nedfald der er 

angivet i kg/ha, og dels et naturbidrag (baggrundsbidrag) til vandløbene fra oplandet. Dette 
bidrag er angivet i mg/l. Data fra de to bidrag er baseret på oplysninger fra DMU. 

 
- Havbrug : Data er baseret på havbrugsejerne egne indberetninger af mængden anvendt foder 

og mængden af produceret fisk.  
 

- Landbrug : Landbrugets bidrag beregnes som et residual, når man kender alle andre bidrag  
Total transport = Renseanlæg + Regnbetinget udledning + Spredt bebyggelse + Industri  
+ Natur + Landbrug. 
Total transporten beregnes udfra de hydrometriske målestationer, hvorefter man kan beregne 
landbrugets bidrag. 

  
Alle data er blevet gjort tilgængelige i STOQ-databasen, og STOQ’s kildeopsplitningsmodul er 
anvendt til at beregne de enkelte bidragene til hvert afstrømningsområde for hvert år i perioden 
1995 – 2003. Der er efterfølgende beregnet simpelt gennemsnit for perioden. 
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7.2. Husdyrtætheder CFA (Husdyrtætheder_oplande_vd35.tab) 
Temaansvarlig: CFA 

 
Beregningen af husdyrtætheden i vandløbsoplandene er baseret på data om husdyrhold fra det 
centrale husdyrregister – CHR, og oplysninger om placering af ejendommenes jordtilliggende fra 
hektarstøtteordninger. Oplysningerne herfra er registreret i det generelle landbrugsregister – GLR. I 
beregningen er der ikke taget hensyn til overførsel af husdyrgødning mellem forskellige bedrifter. 
 

7.3. Diffus N- og P-udvaskning MIL (N_aabenland_95_03_vd35.tab; 
P_aabenland_95_03_vd35.tab) 
Temaansvarlig: MIL 

 
Datagrundlaget for beregningen af diffuse belastning fra det åbne land med kvælstof og fosfor er 
det hydrometriske stationsnet, hvor der bliver foretaget vandføringsmålinger, registreret vandstand 
kontinuert og udtaget vandprøver til analyse af vandkemi. 
 
Stationsnettet er dels blevet etableret i regionalt sammenhæng, dels i statslig sammenhæng. Hele 
stationsnettet har været etableret siden 1989. Nettet dækker ca. 45% af arealet (målt opland) i 
Storstrøms Amt, de resterende 55% af arealet er umålt opland. 
 
Den diffuse belastning fra det åbne land et opland, er defineret som bidraget fra: 
 
Åbent land bidrag= Landbrug + Spredt bebyggelse + Atmosfærisk nedfald +Natur bidrag. 
 
Den totale årlige belastning fra et målt opland, svarer til den mængde kvælstof/fosfor der bliver 
transporteret forbi vandløbsstationen i løbet året. Denne beregnede mængde stof er inklusiv et 
eventuelt punktkildebidrag. 
 
Beregningen af den diffuse belastning fra det åbne land fra et målt opland kan således beregnes som 
differensen mellem den totale belastning og punktkildebelastningen. 
 
De umålte oplande bliver beregnet ved hjælp af en reference station for henholdsvis vandføring og 
kemi. Reference stationen er nødvendigvis ikke den samme for de to parametre. Hvert enkelt umålt 
opland er vurderet udfra: Nærhed til nærmeste station, jordbund sammensætning ud fra ADKs farve 
koder (f1-f8) og dyrkningsgraden, disse parametre er sammenholdt med de målte oplande og man 
kan derefter finde en repræsentativ reference station. 
 
Den diffuse belastning fra det åbne land med kvælstof og fosfor er beregnet for hvert år fra 1995-
2003, og der er efterfølgende beregnet simpelt gennemsnit for hvert enkelt opland, og det er blevet 
tematiseret i kg/ha på oplandskortene. 
 
De hydrometriske beregninger er foretaget i HYDROS, stoftransporten for de målte oplande er 
foretaget i STOQ’s vandløbsmodul, mens beregningen af den diffuse belastning fra det åbne land 
med kvælstof og fosfor for de målte og umålte oplande er foretaget i STOQ’s 
kildeopsplitningsmodul. 
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7.4. Jordtypefordeling og dræningsforhold (OLR (fgjord_vd35.tab) 
Temaansvarlig: OLR 

 
Jordtypekortlægningen er foretaget af Statens Planteavl i samarbejde med landbrugets 
planteavlskonsulenter og Hedeselskabet. Det kartografiske grundlag i arealtypedatabasen er lavet i 
forbindelse med jordklassificeringens Basisdatakort. Arealerne er digitaliseret udfra kort i målestok 
i 1:25.000. 
 
Til arbejdet med Basisanalysen del 1 er temaet bl.a. anvendt til en skønnet oversigt over 
dræningsforholdene på landbrugsjord. De skønnede drænprocenter er angivet i temaet, jf. 
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2004: Karakterisering af vandforekomster og opgørelse af 
påvirkninger: 
 
Jordbundstype JB-nr Anvendt drænprocent 
Grovsandet jord JB 1 20-30% 
Finsandet jord JB 2 20-30% 
Lerblandet sandjord JB 3-4 35-45% 
Sandblandet lerjord JB 5-6 60-70% 
Lerjord JB 7-9 70-80% 
 
 

7.5. Terrænforhold OLR (Højdemodel_DHM_vd35) 
Temaansvarlig: OLR 

 
Højdemodel for vanddistrikt 35, inddelt i 10 meter intervaller. 
 
Kortlægningen er baseret på temaet DHM (Dansk Højde Model) fra KMS's Kort10. Efterfølgende 
er der foretaget en konturering i 10 meters højdeintervaller. 
  
 

7.6. Arealtypefordeling OLR (corineklasse_200_øst.tab; ais_vd35.tab) 
Temaansvarlig: OLR 

 
Amternes Areal-Informations System (AIS) 
Detailkort over arealanvendelsen i vanddistrikt 35. Arealanvendelsen er opgjort i ca. 35 forskellige 
arealtypeklasser. 
 
Kortlægningen stammer fra DMU's Areal Informations System (AIS), temaet Arealanvendelse. 
Arealanvendelseskortet er skabt ved at kombinerer flere eksisterende datasæt til et 
sammenhængende kort over Danmarks arealanvendelse, set ud fra et natur- og miljømæssig 
synsvinkel. Kortlægningen er udført på basis af data fra 1992-99. Det anbefalede målestoksforhold 
er 1:25.000. 
 
Corine 
Oversigtskort over arealanvendelsen i vanddistrikt 35, inddelt i seks hovedtyper: bebyggelse, 
skov/natur, vådområder, Ferskvand, landbrug og tekniske arealer.  
 
Kortlægningen er baseret på vektordata fra det Europæiske Miljøagenturs CORINE-program. Data 
omfatter klassifikation af arealanvendelse, hvor mindste enhed er 25 ha. Databasen er opdelt i ca. 40 
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klasser, som efterfølgende er grupperet til de 6 hovedtyper. Kortlægningen er grundlæggende 
foretaget ved hjælp af satellitbilleder med høj opløsning, samt KMSs kort i 1:25.000. Det digitale 
kort anbefales benyttet i målestoksforholdet 1:100.000. 
 

7.7. Jordforurening ATE (Jordforurening_vd35.tab)  
 Temaansvarlig: ATE 
 
Tabelstruktur – indberetning til MST: 
 
Jordforureningstype Beliggenhed Navn Lokalitets ID Udlæg (m3) Udlæg (ton) Farligste stof 

 
Udlægningsareal Risikoklasse Datakriterier for udsortering_1 Datakriterier for udsortering_2 

 
 
Tabelstruktur - Web-gis:  
 
Jordforureningstype Beliggenhed Navn Lokalitets ID Udlæg m3) Udlæg(ton) Farligste 

stof 
Udlægnings-

areal 
 
 
Tabellen er primært dannet på baggrund af udtræk fra Storstrøms Amts, Roskilde Amts og 
Vestsjællands Amts databaser for registrering af jordforurening (GeoEnviron og MMS). Desuden er 
der også benyttet papirarkiv. 
 
Data er en statusopgørelse og indeholder: 
 

1. Kendte mulige grundvandstruende jordforureninger kortlagt på vidensniveau 2 efter 
jordforureningsloven.  

 
V2-kortlægninger foretages hovedsagelig i OSD, og data giver derfor et godt billede af 
lokaliteter i disse områder. Men det betyder sandsynligvis også, lokaliteter udenfor OSD er 
underrepræsenteret.  
  

2. Grundvandstruende slaggeudlæg.  
 

Her er medtaget slaggeudlæg før 2001 på pladser, veje og lignende ikke overdækkede 
arealer. I Storstrøms amt repræsenterer data slaggeudlæg givet efter §7 stk. 2 og i 
Vestsjællands Amt repræsenterer data slaggeudlæg kortlagt på vidensniveau 2 efter 
bekendtgørelse 568 og 655, samt indledende kortlægning efter genanvendelses-
bekendtgørelsen. For Roskilde Amt stammer data for slaggeudlæg fra oplysninger i 
papirarkiv. 

 
Omfanget og måden at registrere og udtrække data er forskellig fra amt til amt. Der er derfor forsøgt 
at ensarte disse i tabellen. Men det har langt fra kunnet lade sig gøre, hvilket  medfører mange 
”huller” i tabellen, da det ikke har været muligt at udfylde oplysninger i alle felter. 
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Jordforureningerne er som hovedregel kortlagt som arealer. Disse er konverteret til punkter i 
tabellen. 

Punktkilder 
7.8 Kommunale og private renseanlæg, regnbetingede udløb, kapitel 5-virksomheder 

og spredt bebyggelse LMR/KIB (VD35_punktkilde.tab) 
Temaansvarlig: KIB 

 
For punktkilder i vanddistriktet er der udarbejdet et GIS-tema i Mapinfo med placeringsangivelse af 
punktkilderne samt visning af relaterede data, herunder beregnede udledningsmængder for vand, 
NPO-stoffer og miljøfremmede stoffer. Temaet er færdigt for punktkilderne: 
  

• Kommunale renseanlæg  
• Private renseanlæg  
• Kapitel 5-virksomheder  
• Afværgeboringer  
• Vaskepladser  
• Processpildevand  
• Havbrug  

 
Placeringsoplysninger for punktkilderne er hentet fra amtets spildevandsdatabase Wastewater. 
Beregningerne for de udledte mængder er fremkommet udfra måledata i forbindelse med NOVA 
2003 for NPO-stoffer og for miljøfremmede stoffer for perioden 1998-2004. Det er valgt at foretage 
udledningsberegninger med det seneste års data for at tage udgangspunkt i den aktuelle 
udledningssituation. Det skyldes, at der sket store ændringer på renseanlæggene hvad angår 
renseniveau og tilslutning af nye oplande, som begge har indflydelse på de udledte vand- og 
stofmængder. For de miljøfremmede stoffers vedkommende, er der benyttet 
gennemsmitkoncentrationer fra hele NOVA-perioden for at få så mange renseanlægstyper som 
muligt repræsenteret, da der er kun taget prøver på de enkelte anlæg hvert tredje år.  De parametre 
der er medtaget for de enkelte punktkilder ses i tabel 1 i bilag 1. Der er tale om 91 forskellige 
stoffer/stofgrupper 
 
Vi har medtaget alle de punktkilder med direkte udledning, vi har kendskab til. Det er kun 
anlæggenes placeringer som er angivet og ikke deres udledningspunkter. Det skyldes at der generelt 
er et meget dårligt kendskab til udledningspunkter 
 
Nedenstående afsnit beskriver de antagelser der er foretaget for de enkelte punktkildetyper. 
 
Kommunale og private renseanlæg: 
For de kommunale og private renseanlægs vedkommende er der, så vidt muligt, udover opgørelsen 
over NPO-stoffer, også lavet en opgørelse over udledningen af tungmetaller og miljøfremmede 
stoffer. Opgørelsen er lavet ved at gange den udledte vandmængde i 2003 med en 
gennemsnitskoncentration, afhængig af det enkelte renseanlægs type.  
 
Der er benyttet typetallene (gennemsnitlige udløbskoncentrationer fra NOVA/NOVANA-
programmet i perioden 1998-2004 fra Storstrøms Amt og i et enkelt tilfælde fra Sønderjyllands 
Amt, da der ikke foreligger tal fra Storstrøms Amt) som vist i tabel 2-5. Der er kun medtaget 
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stoffer, der er fundet i koncentrationer højere end detektionsgrænsen. Stoffer der på intet tidspunkt 
er fundet i koncentrationer højere end detektionsgrænsen, er altså valgt fra. 
 
De resterende typer anlægstyper, såsom MB, MBN osv. Foreligger der ingen tal for, og derfor er det 
valgt at lade felterne med tungmetaller og miljøfremmede stoffer være tomme ud for disse anlæg. 
 
Kapitel 5-virksomheder, processpildevand fra øvrige virksomheder med direkte udledning samt 
afværgeudledninger: 
Her er der, så vidt muligt, benyttet tallene fra NOVA-indberetningen for 2003 for industrier og 
afværgeudledninger, der indeholder oplysninger om udledte mængder NPO, tungmetaller og 
miljøfremmede stoffer. 
 
De øvrige kapitel 5-virksomheder med direkte udledning, som ikke indberettes i forbindelse med 
NOVA/NOVANA, er medtaget uden angivelse af udledte stofmængder, så de fremgår som et punkt 
på GIS-temaet. Det samme gælder for de øvrige ikke-listevirksomheder, vaskepladser og lignende. 
 
  
Anlægsnummer: 
Anlægsnavn: 
Dato for tilladelse: 
Anlægstype: Er det M, MB, MBN…., urenset, bassin eller andet.  
Klasse: kommunal, privat, listevirksomhed, vaskeplads, afværge, processpildevand, etc. 
Kapacitet: i PE 
Belastning: i PE 
Hydrologisk reference: 
UTM-X(Zone 32(ED50)) for anlæggets placering 
UTM-Y(Zone 32(ED50)) for anlæggets placering 
UTM-X(Zone 32(ED50)) for udløbets placering 
UTM-Y(Zone 32(ED50)) for udløbets placering 
Vandmængde metode: Er den målt eller estimeret? 
Vandmængde: m3 pr. år (2003-tal) 
NPO-stoffer: 
BOD: kg pr. år (2003-vandmængder) 
COD: kg pr. år (2003-vandmængder)  
Tot-N: kg pr. år (2003-vandmængder) 
Tot-P: kg pr. år (2003-vandmængder) 
Miljøfremmede stoffer: kg/år  
Aluminium 
Arsen 
Barium 
Bly 
Bor 
Cadmium 
Chrom 
Kobber 
Cobolt 
Kviksølv 
Molybdæn 
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Nikkel 
Uran 
Vanadium 
Zink 
Diethylamin 
Dimethylamin 
Naphthalen 
Dimethylnaphthalener 
Trimethylnaphthalener 
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen 
Toluen 
Biphenyl 
Bisphenol A 
Benzen 
Acetone 
Dioxan 
Pyridin 
Tetrahydrofuran 
Methanol 
Nonylphenoler 
Nonyphenolmonoethoxylater 
Phenol 
cis-1,2-dichlorethylen 
trans-1,2-dichlorethylen 
Trichlorethylen 
Tetrachlorethylen 
Trichlormethan 
1,1-dichlorethylen 
1,1-dichlorethan 
Vinylchlorid 
2,5-dichloranilin 
2,4-dichlorphenol 
PCP 
2,4,6-trichlorphenol 
2,3,4,6-tetrachlorphenol 
2-Chlorphenol 
2,6-Dichlorphenol 
Chlorbenzen 
Acenaphthen 
Benzo(a)pyren 
Benzo(ghi)perylen 
Benzo(b+j+k)fluoranthener 
Fluoranthen 
Flouren 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 
Phenanthren 
Pyren 
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Benzo(a)anthracen 
Benzo(e)pyren 
Chrysen/triphenylen 
Dibenz(a,h)anthracen 
3,6-Dimethylphenanthren 
Anthracen 
2-methylphenanthren 
2-methylpyren 
Tri-n-butylphosphat 
TCPP 
Triphenylphosphat 
Tricresylphosphat (uspec.) 
BBP 
DEHP 
DEP 
DBP 
DnOP 
DNP 
LAS 
Anioniske detergenter 
MTBE 
AOX 
EOX 
NVOC 
Tot-cyanid 
2,6-dibenzamid 
Dichlorprop 
4-CPP 
4-chlor-3-methylphenol 
Tabel 1 parametre som er medtaget i basisanalysen for punktkilder. 
 
 
MBNDK-anlæg  
Næstved renseanlæg 
Storstrøms Amt   

Gennemsnitskoncentration 
Udløb 
µg/l 

Arsen (As) 1,675
Bly (Pb) 2,547
Cadmium (Cd) 0,062
Chrom (Cr) 1,076
Kobber (Cu) 4,135
Kviksølv (Hg) 0,152
Nikkel (Ni) 3,534
Zink (Zn) 41,749
Dimethylamin 0,365
Benzen 0,063
Phenol 0,293
2,5-dichloranilin 0,043
2-Methylphenanthren 0,008
Tri-n-butylphosphat 0,065
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Trichlorpropylphosphat (TCPP) 2,258
Triphenylphosphat 0,039
Di(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) 0,766
Linære alkyl-benzensulfonater (LAS) 20,956
Tert-butylmethylether (MTBE) 0,253
AOX 26,783
EOX 0,881
NVOC 10266,889
Tabel 2 Typetal for MBNDK-anlæg  
 
 
MBNK- anlæg 
Mern renseanlæg 
Storstrøms Amt 

Gennemsnitskoncentration 
Udløb 
µg/l 

Arsen (As) 1,043
Bly (Pb) 1,102
Cadmium (Cd) 0,059
Chrom (Cr) 0,619
Kobber (Cu) 8,075
Kviksølv (Hg) 0,125
Nikkel (Ni) 1,581
Zink (Zn) 25,338
Diethylamin 0,261
Dimethylamin 1,568
Toluen 0,061
Nonylphenoler 0,089
Bisphenol A 0,113
Phenol 0,062
cis-1,2-dichlorethylen 0,093
Trichlorethylen 0,154
2-Methylphenanthren 0,006
Tri-n-butylphosphat 0,041
Trichlorpropylphosphat (TCPP) 2,484
Triphenylphosphat 0,031
Di(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) 0,830
Dibutylphthalat (DBP) 0,297
Butylbenzylphthalat (BBP) 0,082
Tert-butylmethylether (MTBE) 0,139
AOX 13,700
EOX 0,849
NVOC 5814,943
Tabel 3 Typetal for MBNK-anlæg 
 
MBS-anlæg 
Errindlev Havn renseanlæg 
Storstrøms Amt 

Gennemsnitskoncentration 
Udløb 
µg/l 

Arsen (As) 3,100
Barium 27,000
Bor 360,000
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Cobolt 0,700
Kobber (Cu) 14,000
Molybdæn 2,000
Nikkel (Ni) 3,900
Uran 0,700
Vanadium 1,200
Zink (Zn) 30,000
Phenol 0,500
Tri-n-butylphosphat 0,087
Trichlorpropylphosphat (TCPP) 1,700
Diethylphthalat (DEP) 0,310
Linære alkyl-benzensulfonater (LAS) 25,000
AOX 43,000
Tabel 4 Typetal for MBS-anlæg 
 
M-anlæg 
Gåskær renseanlæg 
Sønderjyllands Amt 

Gennemsnitskoncentration 
Udløb 
µg/l 

Arsen (As) 0,95
Bly (Pb) 3,25
Cadmium (Cd) 0,1275
Chrom (Cr) 1,635
Kobber (Cu) 11,69
Kviksølv (Hg) 0,125
Nikkel (Ni) 3,675
Zink (Zn) 142,5
Diethylamin 0,63
Dimethylamin 24,41
Naphthalen 0,06
Methylnaphthalener 0,07
Dimethylnaphthalener: 0,1
Trimethylnaphthalener: 0,03
Toluen 7,6
Biphenyl 0,07
Nonyphenolmonoethoxylater 0,1
Nonylphenoler 1,5
Bisphenol A 0,72
Phenol 5,3
Trichlormethan (Chloroform) 0,04
4-chlor-3-methylphenol 0,03
2,4-dichlorphenol 0,04
Pentachlorphenol (PCP) 0,03
2,4,6-trichlorphenol 0,02
Acenaphthen 0,01
Benzo(a)pyren 0,02
Benzo(ghi)perylen  0,02
Benzo(b+j+k)fluoranthener  0,06
Fluoranthen 0,03
Flouren 0,03
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,03
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Phenanthren  0,04
Pyren 0,03
Anthracen 0,01
Benzo(a)anthracen  0,03
Benzo(e)pyren 0,01
Chrysen/triphenylen 0,07
Dibenz(a,h)anthracen 0,01
3,6-Dimethylphenanthren 0,02
2-Methylphenanthren 0,02
Tri-n-butylphosphat 0,17
Trichlorpropylphosphat (TCPP) 3,23
Tricresylphosphat (uspec.) 0,02
Triphenylphosphat 0,06
Di(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) 13,82
Diethylphthalat (DEP) 3,31
Dibutylphthalat (DBP) 0,7
Di-n-octylphthalat (DnOP) 0,17
Butylbenzylphthalat (BBP) 0,43
Di-isononylphthalat (DNP) 0,09
Linære alkyl-benzensulfonater (LAS) 582,5
AOX 27,75
EOX 2,97
NVOC 31175
Tabel 5: Typetal for M-anlæg 
 
 
 

7.8. Påvirkninger af havområder KIJ (Marin_aktivklapplads_vd35.tab; 
Marin_havn_sejlrende_vd35.tab; Marin_råstofindvinding.tab; 
Marin_spildevand_vd35.tab; Marin_stenfiskeområde.tab) 

 Temaansvarlig: KIJ 
 
Forureningspåvirkning fra klappladser 
De årlige klapmængder opgjort i m3 kendes for hver klapplads. I nogle tilfælde haves analyser af op 
til  8 tungmetaller i klapmaterialet, mens analyser af andre forureningskomponenter oftest mangler.  
 
Klappladsernes merbelastning med tungmetaller er konservativt skønnet ud fra følgende antagelser 
om klapmaterialernes gennemsnitlige sammensætning:   
 
Massefylde: 1,2 tons/m3 

Tørstof:  75 % 
Glødetab: 10 % af tørstofindholdet 
Indhold af kviksølv og cadmium: 25 % over indholdet i kun diffust havbundsmateriale beskrevet i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 1983 om ”Recipientkvalitetsplanlægning for kystvande”.  
Indhold af øvrige tungmetaller: 50 % over indholdet i kun diffust belastet havbundsmateriale 
 
Endvidere antages det, at 80 % af materialer tilført klappladserne nr. 4.1 og nr. 5.2a i Femer består 
af sand og andre rene materialer.  
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Værdier over 10 er afrundet til nærmeste hele tal deleligt med hhv. 10 eller 100.  
 
Havne 
Omfatter de havne, som er målsat i regionplan 1997-2009. Udeladt er små jollehavne.   
 
Marine råstofindvindingsområder og stenfiskeområder 
Omfatter de områder, som er godkendt til formålet af Skov- og Naturstyrelsen. 
 

Kvantitative påvirkninger af vand. 
 

7.9. Oppumpning af vand ATE (Anlæg_lille_vd35.tab; Anlæg_mellem_vd35.tab; 
Anlæg_stor_vd35.tab; Boring_lille_vd35.tab; Boring_mellem_vd35.tab; 
Boring_stor_vd35.tab; Indvinding_af_grundvanvand_vd35.tab) 
Temaasnavarlig:ATE 

 
Tabelnavn og tabelstruktur - MST:  
 
Anlægs-
navn 

Anlægs-
nummer 

Boringsnummer 
DGUnr 

Indvundet 
grundvand

Årstal Indvindingsmængde  
(anlæg/boring) 

Formål Bemærkning 

 
Tabelnavn og tabelstruktur -  Web-gis: 
 
Anlæg_lille_VD35.tab  (indvinding < 10.000 m3/år) 
Anlæg_mellem_VD35.tab  (indvinding  10.000-50.000 m3/år) 
Anlæg_stor_VD35.tab  (indvinding > 50.000 m3/år) 
Boring_lille_VD35.tab  (indvinding < 10.000 m3/år) 
Boring_mellem_VD35.tab  (indvinding  10.000-30.000 m3/år) 
Boring_stor_VD35.tab  (indvinding > 30.000 m3/år) 
 
Boringer: 
Anlægs-
navn 

Anlægs-
nummer 

Boringsnummer 
DGUnr 

Indvundet 
grundvand

Årstal Indvindingsmængde 
(boring) 

Formål Bemærkning 

 
Anlæg: 
Anlægsnavn Anlægs- 

nummer 
Indvundet 
grundvand 

Årstal Indvindingsmængde  
(anlæg) 

Formål Bemærkning 

 
 
Som det fremgår af tabelnavne og tabelstrukturer, er der lavet en tematisering af 
indvindingsmængder til Web-gis for at illustrere indvindingstrykket. 
 
Temaet er dannet på baggrund af Storstrøms Amts, Roskilde Amts og Vestsjællands Amts 
databaser om vandindvinding og vandkvalitet (GeoEnviron og GeoGis).  
 
Data er fra vandindvindernes lovpligtige indberetninger om årlige oppumpede vandmængder fra 
almene vandværker, industrier, markvandere, institutioner m.m. Det er indberetningen for 
indvinding af grundvand fra 2001 (Roskilde Amt) og 2003 (Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt), 
der danner baggrund for kortet.  
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For Storstrøms Amt og Roskilde Amt er denne indberetning opgjort således, at det er indvinding pr. 
boring der er anvendt. Indvindingsmængde pr. boring er beregnet ved at fordele den indberettede 
indvindingsmængde for anlægget jævnt ud på alle aktive indvindingsboringer.  
 
For Vestsjællands Amt er der benyttet den indberettede indvindingsmængde pr. "anlæg". Et "anlæg" 
er uspecificeret og henviser til fx et vandværk, en kildeplads eller lignende.  
 

7.10. Indvinding af overfladevand ATE (Indvinding_af_overfladevand_VD35.tab) 
Temaansvarlig: ATE 

 
Tabelstruktur:  
 
Anlægsnavn Anlægsnummer Indvundet overfladevand Årstal Formål Bemærkning 

 
Temaet er dannet på baggrund af Storstrøms Amts, Roskilde Amts og Vestsjællands Amts 
databaser om vandindvinding (GeoEnviron og GeoGis).  
 
Det er data fra vandindvindernes lovpligtige indberetninger om årlige oppumpede vandmængder fra 
2003, der danner baggrund for kortet.  
 

7.11. Tilledning af grundvand ATE (Direkte_tilledning_til_grundvand_VD35.tab) 
Temaansvarlig: ATE 

 
Tabelstruktur:  
 
Nummer nedhældningsbrønd Vandmængde pr. år Vandmængde pr. time 
 
Dannet på baggrund af registrering af nedhældningsbrønde i Stevns Kommune. Registreringen 
findes i en rapport lavet af  Terraqua i 1986. Tabellen er lavet i forbindelse med Stevns 
indsatsarbejdet. 
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Bilag 1 
 
Initialer Navn Mailadresse Kontor 
OLR 
BEB 
BES 
LAL 
KIJ 
VIN 
MIL 
PAM 
BIJ 
FGH 
KIB 
LMR 
MAD 
CHJ 
ATE 
CFA 

Ole Ringsborg 
Benny Bruhn 
Beth Søeborg 
Lars Lindhardt 
Kirsten Johansen 
Vibeke Norby 
Michael Larsen 
Palle Myssen 
Birgitte Jensen 
Finn Gunner Hansen 
Kenneth Ibsen 
Louise Moestrup Rasmussen 
Søren Madsen 
Claus Krabbesmark 
Anne Thorup Eriksen 
Christian Fogt Andersen 

ole@vm.stam.dk 
beb@vm.stam.dk  
bes@vm.stam.dk  
lal@vm.stam.dk 
kij@vm.stam.dk 
vin@vm.stam.dk 
mil@vm.stam.dk 
pam@vm.stam.dk 
bij@vm.stam.dk 
fgh@vm.stam.dk 
kib@vm.stam.dk 
lmr@vm.stam.dk   
mad@npk.stam.dk 
chj@jg.stam.dk 
Ikke ansat i Storstrøms Amt mere 
cfa@jg.stam.dk  

Vandmiljøkontoret 
Vandmiljøkontoret 
Vandmiljøkontoret 
Vandmiljøkontoret 
Vandmiljøkontoret 
Vandmiljøkontoret 
Vandmiljøkontoret 
Vandmiljøkontoret 
Vandmiljøkontoret 
Vandmiljøkontoret 
Vandmiljøkontoret 
Vandmiljøkontoret 
Natur og Plan 
Jord og grundvand 
Jord og grundvand 
Jord og grundvand 

 


