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1 Resumé 

Grundvandsressourcen på det sydlige Lolland er begrænset, og Lolland Kom-
mune har derfor iværksat en undersøgelse af muligheder for at supplere med 
indvinding af sekundavand. I den forbindelse blev idéen om at etablere reser-
voirer for overfladevand bragt frem. 

I første omgang blev der udpeget områder med terræn- og afvandingsforhold 
inden for kommunen, som kunne være egnede til etablering af et reservoir for 
overfladevand. Tre områder blev udpeget, og i denne rapport undersøges mu-
lighederne for etablering af reservoirer disse steder nærmere. Derudover under-
søges mulighederne for etablering af et udgravet reservoir med naturlig til-
strømning.  

Egnetheden af de enkelte reservoirs vurderes og sammenstilles ud fra en vurde-
ring af følgende parametre: 

• Reservoirets karakteristika og udformning 

• Anlæg og omkostninger hertil 

• Afværge over for tekniske anlæg mv. og omkostninger hertil 

• Vandflow og tilgængelig vandmængde 

• Opnåelig natur- og vandkvalitet. 

Allerede i den indledende undersøgelse blev de konstateret at de tre udpegede 
reservoirs var af meget forskellig karakter.  De anlæg der skal etableres, og de 
påvirkninger de har på omgivelserne, er derfor også meget forskellige. Ligele-
des er der forskel på mængden og kvaliteten af der vand, der kan forventes ind-
vundet.  

Følgende parametre er fundet at gøre sig gældende for de enkelte reservoirs: 

Beliggende øst for Langø bag Langø Inddæmningen, og arealmæssigt det stør-
ste reservoir. Etableres ved at flytte stor pumpestationen, der afvander området 
i dag, opstrøms, og samtidig etablere nyt udløbsbygværk samt nye diger/ grøf-
ter. 

Langø  
Inddæmningen 
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Med den rigtige indvindingsstrategi kan der indvindes betydelige mænger vand, 
selv i tørre år. Reservoiret kan opnå en rimelig vandkvalitet samt god naturkva-
litet.  

Omkostningerne til etablering er store, men på grund af den store indvindings-
mængde bliver etableringsomkostningerne pr. indvundet m3 alligevel relativt 
lave.  

Ved hæve fundament til eksisterende afvandingspumpe ved Nakskov Ladegård 
Landvindingslag og vende pumpen kan der pumpes vand ind til et reservoir. 

De økonomiske såvel som biologiske omkostninger ved etableringen af reser-
voir ved Nakskov Ladegård Landvinding er relativt små.  

Der kan i gennemsnitsår indvindes en betydelig mængde vand, såfremt reser-
voiret vedligeholdes hårdt. I tørre år er der problemer med indvindingsstabilitet, 
og der skal findes en løsning på dette, hvis reservoiret skal være bæredygtigt.  

Vest for motorvejen ved Holeby kan etableres en tærskel i vandløbet, hvorved 
der skabes et reservoir med naturlige afvandingsforhold. 

Prisen pr. m3 indvundet vand er lidt højere, der kan kun opnås en ringe vand-
kvalitet, vedligeholdelsen vil være meget omfattende, og der er problemer med 
indvindingsstabilitet.  

Det er muligt at etablere et reservoir for overfladevand ved hjælp af diger og 
afgravning. Reservoiret tænkes placeret i det sydlollandske område, f.eks. op ad 
diget, og med naturlige indløbsforhold. Der kan vælges mindre omfattende løs-
ninger end det skitserede, men på grund af den lave naturlige hældning vil der 
altid være store etableringsomkostninger. 

Der kan opnås moderat natur- og vandkvalitet, men der må forventes betydelige 
omkostninger til opstrøms afværge pga. den lave hældning. Et fiktivt reservoir 
der kun bygger på afgravning og ikke på naturlig afgrænsning, vurderes derfor 
ikke at være bæredygtigt.  

Forsyningssikkerhed, vandkvalitet, lav vedligeholdelsesgrad og lav omkostnin-
ger pr. indvundet vandmængde er afgørende for et reservoirs egnethed til ind-
vinding. 

Mulighederne for at indvinde sekundavand på Lolland er til stede ved dæmnin-
gen øst for Langø og ved Nakskov Ladegård. Der er imidlertid stadig mange 
antagelser og usikkerheder, og der skal ved videre undersøgelser lægges vægt 
på forsyningssikkerhed.  

Omkostningerne til at fremskaffe vand ved opmagasinering i et reservoir er 
umiddelbart sammenlignelige med, hvad det koster at produceret grundvand. 
Det øgede behov til vandbehandling kan imidlertid godt betyde, at det i sidste 
ende bliver dyrere.  

Nakskov Ladegård 
Landvindingslag  

 

Vest for Holeby 

Fiktivt reservoir 

Samlet vurdering 
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Der vil være ekstra værdier i form af kvælstofreduktion og ny natur, men der er 
usikkert, hvorvidt disse værdier vil kunne opveje merprisen i forhold til grund-
vand.  
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2 Indledning 

2.1 Baggrund og formål 

Lolland Kommune har i efteråret 2007 iværksat et arbejde med at undersøge, 
hvordan Vandrammedirektivet kan gennemføres under hensyn til de specielle 
terræn- og afvandingsforhold i kommunen.  

I den forbindelse blev idéen om at etablere reservoirer for overfladevand bragt 
frem som en mulighed for på én gang at supplere vandforsyningen med sekun-
davand, at skabe lavvande områder med kvælstoffjernelse og samtidig etablere 
værdifulde naturområder. Mulighederne for etablering af reservoirer er indled-
ningsvis blevet belyst i en rapport om muligheder og begrænsninger (COWI 
A/S, 2009). 

Formålet med denne rapport er at undersøge mulighederne for etablering af re-
servoirer nærmere, herunder afklare spørgsmål vedrørende opnåeligt vandflow 
over året samt natur- og vandkvalitet såvel som at beskrive reservoirernes på-
virkning på omgivelserne og økonomien i etablerings og driftsfasen.  

Disse spørgsmål skal besvares for de tre typeområder til etablering af reservoir, 
som er udpeget og beskrevet i den indledende rapport. Til sammenligning fore-
tages en tilsvarende vurdering udført for et ikke stedbestemt fiktivt reservoir, 
som etableres ved udgravning og etablering af diger. 

2.2 Undersøgelsens omfang 

De reservoirer, der i den indledende undersøgelse er foreslået etableret for de 
tre udvalgte lokaliteter, er af meget forskellig karakter. Følgende anlæg karakte-
riserer de foreslåede reservoirer: 

• Langø Inddæmningen - pumpestationen der afvander område flyttes op-
strøms og nyt udløbsbygværk samt nye diger/ grøfter etableres.  

• Nakskov Ladegård Landvindingslag - ved hæve fundament til eksisterende 
afvandingspumpe og vende pumpen, så der pumpes vand ind i reservoiret. 

• Vest for Holeby - ved etablering af tærskel i vandløb skabes et reservoir 
med naturlige afvandingsforhold. 

I det følgende er det først beskrevet, hvilke metoder og forudsætninger, der er 
anvendt i rapporten. Herefter beskrives de enkelte udvalgte anlæg af reservoi-
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rer, samt dimensioner, forudsætninger, tiltag mv. for et fiktivt reservoir. For 
hvert reservoir beskrives endvidere afværge foranstaltninger, påvirkning på 
omgivelser, reservoir kapacitet ud fra vandbalancen samt anlægs of driftsøko-
nomi.  

Efterfølgende gives en samlet beskrivelse af forventet natur- og vandkvalitet 
samt en samlet vurdering og anbefaling ud fra en sammenstilling af de diskute-
rede parametre.   

Nødvendige vandbehandlingsanlæg og distributionsomkostninger belyses ikke 
nærmere i dette projekt. 
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3 Metode 

3.1 Afværge og påvirkning af omgivelserne  

I den indledende undersøgelse er der kort opridset en del af de tekniske anlæg 
mv., som kræver at der udføres afværge. I denne rapport gives et bredere bille-
de af reservoirernes påvirkning på omgivelserne og de afværgeforanstaltninger, 
der skal foretages. 

Her gives en kort gennemgang af de tekniske anlæg, fredede områder og § 3 
beskyttede arealer, der direkte eller indirekte vil påvirkes af de enkelte reser-
voirs.  

Etableringen af et reservoir medfører en hævning af vandstanden i et større om-
råde, og det er derfor nødvendigt at se nærmere på de konsekvenser, et reser-
voir vil have for afdræning, opstuvning og oversvømmelsesrisiko i de tilstø-
dende områder 

Til belysning af konsekvenserne er der for de relevante reservoirs udarbejdet: 

• Længdeprofil for vandløbet med angivelse af opstuvning  

• Fastlæggelse af det område, der er berørt af forringet afdræning, på basis af 
digital højdemodel. 

3.2 Kapacitet og vandflow  

Mængden af sekundavand, der kan indvindes fra reservoirområderne afhænger 
af reservoirernes kapacitet og det tilstrømmende overfladevand. Vandflowet i et 
reservoir varierer kraftigt igennem året, og de tilgængelige vandmængder kan i 
perioder være meget små. 

Der er derfor opstillet en vandbalance for de tre reservoirs ved Langø Inddæm-
ningen, ved Nakskov Ladegård Landvindingslag og vest for Holeby samt det 
fiktive reservoir. Vandbalancen danner sammen med viden om reservoirernes 
volumen baggrund for en vurdering af vandflowet over året. Til opstilling af 
vandbalancen anvendes klimadata og vandføringsdata. 

3.2.1 Udnyttelig vandmængde 

Udnyttelig vandmængde er beregnet ved hjælp af den digitale højdemodel og 
sammenstilles med den tilførte vandmængde. Udnyttelig vandmængde er den 
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mængde vand der maksimalt kan trækkes ud af systemet, uden at vandstanden 
kommer under det ønskede niveau. 

3.2.2 Fordampning 

Fordampningsberegningerne er baseret på klimadata fra perioden 1961-1990 
opdelt i et 20 km grid fra DMI's tekniske rapporter. Der er derfor en mindre 
forskel i fordampningsdata brugt til beregningerne for reservoiret vest for Ho-
leby og de andre (Tabel 3-1 og Tabel 3-2). I beregningerne af vandflow er den 
aktuelle fordampning sat lig den potentielle fordampning, da denne foregår fra 
fri vandoverflade.  

Tabel 3-1 Data for potentiel fordampning beregnet fra DMI grid 20150,anvendt 
ved vandflow beregninger for reservoir vest for Holeby 

 apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar 
Ep (mm) 57 88 105 107 86 53 28 11 5 5 12 30 

Tabel 3-2 Data for potentiel fordampning beregnet fra DMI grid 20132 og 20131, 
anvendt ved vandflow beregninger for reservoir ved Langø, Nakskov 
Ldg. samt fiktivt reservoir 

 apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar 
Ep (mm) 56 88 104 108 86 54 29 11 4 5 12 30 

 

3.2.3 Vandføringsdata 

Vandføringsdata stammer for reservoir vest for Holeby fra den hydrologiske 
station 650001, som er beliggende ved vandløb 39L's nederste forløb. For de 
resterende reservoir stammer vandføringsdata fra den hydrologiske station 
620017, som er beliggende i Ryde Å.  

Vandføringsdata (Q) opgivet i l/s er omregnet til m3 pr mdr. 

Q (m
3/mdr) = q (l/s) / 1000 l/m3 *  3600 s/t * 24 t/døgn * X døgn/mdr 

Vandføringsdata dækker perioden 1988 til 2007, og der er udregnet en gennem-
snitsværdi for denne periode.  

Ud fra den samlede vandføringsserie er det hydrologiske år 1995/1996 udpeget 
som havende særlig lav vandføring og anvendes til beregninger for tørre år.  

Ved omregning af vandføringen til afstrømning opgjort pr. arealenhed opland 
(A), har det været muligt at beregne en estimeret vandføring for de aktuelle 
vandløb. 

Amålestation (m
3/km2) = Q (m3/mdr) / Oplandmålestation km2 

Qvandløb (m
3) = Amålestation (m

3/km2)  * Oplandvandløb km2 
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De anvendte afstrømningsdata for station 650001 og station 620017 for hen-
holdsvis et gennemsnits år i perioden 1988 - 2007 og det tørre år 1995 - 1996 
fremgår af  Tabel 3-3, Tabel 3-4, Tabel 3-5 og Tabel 3-6 

Tabel 3-3 Afstrømningsdata for 650001, gennemsnitsår i perioden 1988 - 2007 

  apr maj jun jul aug sep 
m3/km2 12139 5353 3210 2631 2052 4509 
  okt nov dec jan feb mar 
m3/km2 7099 13785 24961 39234 33080 26881 

Tabel 3-4 Afstrømningsdata for 650001, tørt år 1995/1996 

 apr maj Jun jul aug sep 
m3/km2 15709 3560 1767 339 459 1606 

 okt nov Dec jan feb mar 
m3/km2 1087 1177 1771 2029 1265 13566 

Tabel 3-5 Afstrømningsdata for 620017, gennemsnitsår i perioden 1988 - 2007 

 apr maj jun jul aug sep 
m3/km2 13997 7080 4404 4067 3981 5505 
 okt nov dec jan feb mar 
m3/km2 7696 13283 26546 41004 34245 29650 

Tabel 3-6 Afstrømningsdata for 620017, tørt år 1995 - 1996 

  apr maj jun jul aug sep 
m3/km2 16611 4093 2278 1652 1095 1655 
 okt nov dec jan feb mar 
m3/km2 1345 1610 1586 1940 4683 13666 

 

De fundne værdier er ikke eksakte, men det bedste bud, når vandføringsdata i 
de aktuelle vandløb ikke findes. Station 620017 og 650001 har langt større op-
lande end de aktuelle reservoirs, og vandføringen kan derfor være overestime-
ret. I vandløb med mindre oplande er der større risiko for udtørring af de øvre 
dele, og reaktionstiden ved kraftig nedbør er hurtigere.  

3.2.4 Vandflow og indvindingsstrategi 

Vandflow i reservoiret er opgivet som overløb, indvinding og størrelse af reser-
voir volumen. 

Det antages at reservoirvolumen ved starten af det hydrologiske år er lig mak-
simum. Størrelsen af reservoirvolumen til en given tid afhænger af balancen 
mellem input og output. På input siden er der vandføringen, mens der på output 
siden er fordampning og indvinding.  

Når output  er større end input, tages vand fra reservoiret og omvendt. Når den 
maksimale reservoirkapacitet er nået, løber ekstra input ud nedstrøms reservoi-
ret i form af overløb. 
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Den mulige indvinding og valg af indvindingsstrategi vurderes. I udregningerne 
af tilgængeligt vand til indvinding over året fra reservoirerne tages der højde 
for evt. nedstrøms vandføring, en ønsket minimumsdybde mv. 

3.3 Anlægs- og driftsøkonomi 

I den indledende undersøgelse er der givet et overslag på de økonomiske om-
kostninger ved etablering af de udpegede reservoirs. I overslaget er der inkor-
poreret omkostninger til etablering, arealerhvervelse og afværge. 

På baggrund af den mere detaljerede beskrivelse, der gives i dette projekt, op-
stilles et bedre økonomisk overslag, hvor usikkerheden og afgørende faktorer 
vurderes. Desuden gives et revideret overslag over de miljøøkonomiske konse-
kvenser. 

I overslaget medtages omkostninger til 

• arealerhvervelse 
• erstatning til påvirkede naboer 
• planlægning, projektering og anlæg  
• afværge 

Der er i det følgende regnet med areal priser på hhv. 200.000 kr. per ha. for 
agerjord og 50.000 kr. per ha. for naturområder. 

Selve reservoirområderne skal opkøbes, og derudover er der regnet med erstat-
ninger for det direkte opland med forventet forringet afvanding. Der regnes 
med fuld erstatning til arealer med kote fra reservoirets maksimale vandover-
flade på 0,7 m og med halv erstatning til arealer fra 0,7 m til 1,2 m over vand-
overflade.  

Beregningen omfatter således indtil videre kun anlægsomkostningerne. Et re-
servoir vil desuden medføre driftsomkostninger, som omfatter udgifter til 

• vedligeholdelse og oprensning af bassin 
• vandbehandling 
• distribution 

Det er aftalt, at vandbehandling og distribution ikke medtages i denne undersø-
gelse, som alene sigter på tilvejebringelse af råvand.  

Drift af pumper, herunder energiforbrug til disse, tages ikke med i beregninger-
ne. Ved Langø og Nakskov Ladegård findes der allerede pumper, hvor place-
ring og drift skal ændres ved etablering af et reservoir, og vest for Holeby er 
der ikke behov for pumpe. Samlet set er ændringerne i energiforbruget begræn-
sede, og de vil afhænge af hvordan driften af reservoiret nærmere indrettes. 
Sammenlignet med indvinding af tilsvarende mængder grundvand forventes 
energiforbruget at være mindre ved anvendelse af overfladevand, da løftehøj-
den er mindre. 
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Det forudsættes, at vedligeholdelse og oprensning vil indgå i kommunens pro-
gram for vandløbsvedligeholdelse. For hvert reservoir er det vurderet, hvor 
stort behovet for vedligeholdelse er.  

Da driftsomkostningerne således samlet set er en lille post i det samlede regne-
stykke og endvidere behæftet med stor usikkerhed, er det valgt ikke at medtage 
dem i beregningerne. 

Kommunens udgifter til myndighedsbehandling er indtil videre ikke medtaget i 
beregningen, ligesom eventuelle omkostninger i forbindelse med håndtering af 
flere vandkvaliteter i forsyningen ikke er indregnet. 

På grundlag af de økonomiske beregninger gives et overslag over prisen pr. m3 
råvand til indvinding samt effekten på kvælstofreduktion og reduktion af CO2-
udledning. 

 



Reservoirer for overfladevand - Udvidet analyse af muligheder, økonomi og begrænsninger 

O:\Lolland Vand Cowi rapport\færdige raporter\Reservoirer for overfladevand_2_rev2.doc 

13 

.  
.  

4 Bag inddæmningen øst for Langø 

4.1 Anlægsbeskrivelse 

I den indledende undersøgelse er et reservoir vest for Langø vurderet til mak-
simalt at kunne have en vandspejlskote på 0,5 m (DVR 90). Ved denne kote er 
udbredelsen af reservoiret afgrænset som det fremgår af Figur 4-1. 

 

Figur 4-1 Udbredelsen af det foreslåede reservoir ved Langø inkl.  placering af 
pumpestation, højvandssluse og diger  
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Reservoiret vil være placeret i den nedstrøms del af et større område afvandet 
af Bogø Inddæmningens Pumpelag. Den del af pumpelagets afvandingssystem, 
der er benævnt Hovedkanalen, vil indgå i reservoiret. 

Afgrænsningen af reservoiret er mod vest foretaget ud fra højdemodellen, mod 
nord afgrænset af Det Lollandske Dige og mod syd samt øst afgrænset op til 
eksisterende veje (Langøvej, Bogøvej og vej forbi Store Riddersborg til pumpe-
station). 

 

Figur 4-2Den sydlige del af Langø inddæmning, set fra øst 

 

Reviderede nøgletal gældende for reservoiret fremgår af Tabel 4-1. 

Tabel 4-1 Reviderede nøgletal for reservoiret bag Langø Inddæmningen 

 

Af Figur 4-1 fremgår endvidere de anlæg, der er vurderet at være nødvendige 
for oprettelsen af et reservoir bag Langø Dæmningen. Der er tale om følgende 
anlæg:  

• Etablering af bygning og flytning af pumpe fra nuværende placering til 
Langøvej. 

Areal (ha) Maksimal 
vandspejlskote  
(m DVR90) 

Maks. dybde 
(m) 

Middel dybde 
(m) 

Maks. volumen 
(m

3
) 

145 0,5 4,2  1,8 2,65 mio. 

Anlægsarbejde 
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• Overfaldsbygværk med højvandsklap ved den nuværende pumpestation. 

• Etablering af dige og grøfter på nordsiden af Langøvej  

• Etablering af dige og grøfter på østsiden af Bogøvej 

• Etablering af dige og grøfter på vestsiden af vej til pumpestation forbi Sto-
re Riddersborg alternativt reetabling af vej 25 -50 m mod øst 

Den gennemsnitlige kote af de eksisterende vejdæmninger/veje estimeret ud fra 
højdemodellen samt estimeret længde af de foreslåede diger og grøfter fremgår 
af Tabel 4-2. Vælges løsning med fuld etablering af diger/grøfter, er der tale om 
i alt 3500 m. 

Tabel 4-2 Estimerede længder af dige/grøfte strækninger omkring reservoir bag 
Langø Dæmningen samt deres gennemsnitlige nuværende kote og esti-
meret sikringskote 

Navn ca. længde (m) gns. nuværende 
kote (m DVR90) 

sikringskote (m 
DVR 90) 

Langøvej 1640 -1,1 1,5 

Bogøvej  210 -1,0  1,5 

vej til pumpestation 1650 -0,5 1,0 

 

Vejen til pumpestationen består af en grusvej og ligger på lange strækninger 
parallelt med højdekurverne i området. Det er således en alternativ mulighed at 
rykke vejen 25-50 m østpå, mens den sydligste del muligvis kan nedlægges. 

Før etablering af diger skal der foretages forundersøgelser af eksisterende koter 
og permeabilitet på de eksisterende vejdæmninger. 

4.2 Afværge og påvirkning af omgivelserne 

Af Figur 4-3 fremgår de tekniske anlæg, der antages at skulle udføres afværge-
foranstaltninger for ved etablering af reservoir øst for Langø.  
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Figur 4-3 Tekniske anlæg og naturområder for hvilke der skal udføres afværge 
foranstaltninger eller andre særlige tiltag ved etablering af reservoir 
øst for Langø 

De foreslåede anlæg vil afværge en direkte påvirkning af Langøvej, Bogøvej og 
vejen forbi St. Riddersborg til pumpestation ved etableringen af reservoiret. Af 
andre tekniske anlæg, der vil blive direkte påvirket, kan nævnes: 

• Bygningerne omkring den nuværende pumpestation 

• Grusvej fra St. Riddersborg til kanalen og markbro over kanal 

Der findes en række tekniske anlæg, der vil være indirekte påvirket af etable-
ringen: 

• Store Riddersborg  

• Landarbejderbolig vest for Store Riddersborg  

• Husmandssted ved Bogøvej 
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• Gård vest for reservoir 

• Langøvej 

• Bogøvej inkl. vej til St. Riddersborg 

• Vej forbi St. Riddersborg til pumpestation  

For alle disse anlæg skal afvandingen sikres, og påvirkningen af bygninger, 
spildevand, elektricitet, vandforsyning mm. skal undersøges.  

Af Figur 4-4 fremgår længdeprofilet for hovedkanalerne inden for Bogø Ind-
dæmningens Pumpelag (Hovedkanal, Østkanal og Vestrekanal). Derudover 
fremgår det maksimale vandspejl i reservoiret.  
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Figur 4-4 Længdeprofil for hovedkanalerne inden for Bogø Inddæmnings Pumpe-
lag (Hovedkanal, Østkanal og Vestrekanal), samt placeringen og ni-
veauet for overfladen af reservoir vest for Langø 

Selve etableringen af reservoiret bygger på flytning af pumpe til lige nedstrøms 
Østkanal og Vestrekanal. Da hele området i forvejen er pumpet bør afvandin-
gen fra oplandet kunne opretholdes ved etableringen af reservoiret.  

Ved højvande uden for den etablerede højvandssluse kan der opstå en situation, 
hvor vandet ikke kan komme ud af reservoiret. Denne problematik eksisterer 
også i dag, og skal holdes for øje.  

Afvandingen skal dog sikres for det mindre areal vest for reservoiret, som vil 
have naturlig afstrømning til reservoiret samt området omkring St. Riddersborg. 
Disse arealer udgør henholdsvis ca. 35 ha og 15 ha og anvendes i dag til land-
brugsmæssige formål. 

Derudover findes en afvandingskanal øst for den nuværende pumpestation, som 
afvander en del af Bogø. Vandstanden i denne afvandingskanal vil blive direkte 
påvirket, og afvandingen skal sikres evt. ved omlægning af kanalen.  

Afvanding 
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Inden for reservoiret findes følgende naturområder beskyttet efter naturbeskyt-
telseslovens § 3 (Figur 4-3): 

• Fem vandhuller spredt i området 

• Sø ved pumpestation 

• Sø omkranset af strandeng i nordvestligt hjørne 

Derudover befinder to yderligere vandhuller sig så nær reservoiret, at de vurde-
res at ville blive påvirket. 

Ved etablering af reservoiret skal det sikres, at ingen sjælden flora eller fauna 
lider overlast. Der skal søges dispensation til etablering i § 3-områderne efter 
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3. 

4.3 Kapacitet og vandbalance 

Reservoiret bag Langø Inddæmningen har med sine 145 ha en relativt stor ud-
bredelse ved sin maksimale vandspejlskote i 0,5  m DVR90. Af Figur 4-5 
fremgår udbredelsen af reservoiret ved de foreslåede koter.  

Ved en vandstandskote på -0,5 m vil størstedelen af reservoiret stadig være 
vanddækket, og kun en del af den vestlige bred tørlægges. Ved sænkning af 
vandstanden til -1,0 m vil der ske en tørlægning langs den østlige bred såvel 
som en yderligere tørlægning af den vestlige bred  

Den udnyttelige vandmængde for reservoiret ved sænkning af vandstand til 
henholdsvis -0,5 m og -1,0 m DVR90 fremgår af Tabel 4-3. 

Tabel 4-3 Udnyttelig vandmængde ved vandstand i kote -0,5 m og -1,0 m DVR90 

Kote Udnyttelig vandmængde (m3) 

-0.5 1.397.000 

-1.0 1.980.000 

 

Til udregningerne af vandbalance nedenfor er den udnyttelige vandmængde ved 
kote -0,5 m anvendt. Herved er der sikret en rimelig gennemsnitsdybde selv 
med fuld udnyttelse af reservoiret.  

 

Beskyttet natur 

Reservoir kapacitet 
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Figur 4-5 Udbredelse af reservoir ved Langø ved Kote 0,5 m, -0,5 m og -1,0 m 
DVR90 

Vandflow Ved udregning af vandbalancen for reservoir bag Langø inddæmningen er 
brugt følgende forudsætninger: 

• Alt tilstrømmende vand kan indgå i reservoir 

• Opland = 2588 ha 

• Infiltrationen fra sø er sat til 0 

Af Figur 4-6 fremgår balancen mellem overløb, indvinding og størrelses af den 
overskydende udnyttelig vandmængde ved en månedlig indvinding på 200.000 
m3. Heraf fremgår at der uden problemer kan indvendes denne mængde vand 
fra reservoiret i et gennemsnitsår.   
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Figur 4-6 Overløb, indvinding og størrelsen af reservoirets overskydende udnytte-
lige vandmængde i et gennemsnitsår med vedvarende indvinding på 
200.000 m3/md 

I sommerhalvåret år vil fordampningen fra vandoverfladen i sig selv overstige 
tilstrømningen. 

 I tørre år, hvor tilstrømningen i de efterfølgende efterår og vinter er lille, kan 
der være problemer med at genopfylde reservoiret. Et eksempel på dette frem-
går af Figur 4-7, hvor der kun indvindes i april til juni. 

 

Figur 4-7 Overløb, indvinding og størrelsen af reservoirets overskydende udnytte-
lige vandmængde i et tørt år med indvinding fra april til juni på 
200.000 m3/md 

Helt uden indvinding havde reservoiret kunnet være fyldt op i årets sidste må-
ned. I tilfælde af at et reservoir ikke genopfyldes over året, kan dette medføre 
en forringet eller slet ingen indvinding året efter.  
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En måde af sikre at genopfyldning kunne være en indvindingsstrategi, hvor der 
ikke sker indvinding i højsommeren (juli, august), kombineret med et vars-
lingssystem. Varslingssystemet skulle sikre, at indvinding ikke genoptages i 
september, medmindre vandoverfladen har nået i vist niveau.  

Ved Langø reservoiret er der ekstra reservoir kapacitet fra kote -0,5 m til -1,0 m 
at tage af, hvilket kan inkorporeres som faktor ved valg af indvindingsstrategi. 

4.4 Anlægsøkonomi 

Tabel 4-4 Anlægsoverslag for etablering af reservoir ved Langø Inddæmningen 

Tiltag  Prisoverslag (kr. u. moms)  

Forundersøgelse 150.000 

Etablering af ny pumpestation 1.000.000 

Flytning af pumpe 350.000 

Etablering af udløbsbygværk  300.000 

Digeetablering (3500 m) 1.000.000 

Grøfter (3500 m) 800.000 

Flytning af vej 250.000 

Øvrig afværge Ca. 2.000.000 

I alt 5.850.000 

  

Som det fremgår af ovenstående tabel, er det meget vanskeligt at forudsige pri-
sen på den øvrige afværge med hensyn til sikring af tekniske installationer om-
kring gårdene osv. Dette vil normalt være et resultat af den foreslåede forunder-
søgelse, og derfor er dette kun et foreløbigt skøn med stor usikkerhed under der 
givne forudsætninger. 

For at gennemføre projektet skal der erhverves omkring 150 ha landbrugsjord, 
svarende til en samlet pris på 30 mio. DKK. 

Det antages at arealet, der udgør reservoiret, skal have fuld erstatning. Det 
samme gælder arealer med direkte afstrømning, som ligger under kote 1,2. For 
arealer med direkte afstrømning, som ligger mellem kote 1,2 og kote 1,7, er der 
regnet med halv erstatning. De udregnede erstatningsbeløb fremgår af Tabel 
4-5. 

Tabel 4-5 Opgørelse af erstatninger ved projekt for Langø 

 Direkte påvirket Forringet afvanding  

 Fuld erstatning Fuld erstatning Halv erstatning Erstatninger 

Ager 135 ha 14 ha 13 ha 31,1 mio. kr. 

Natur 15 ha 0 ha 0 ha 0,8 mio. kr. 

Samlet       31,9 mio. kr. 

 

Jordopkøb og  
erstatning  
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 Der forventes ikke at være grundlag for udbetaling af erstatning til lodsejere 
opstrøms selve reservoiret, da afvandingsforholdene på disse arealer forbliver 
uændrede.  
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5 Nakskov Ladegård Landvindingslag 

5.1 Anlægsbeskrivelse 

I den indledende undersøgelse blev området der i dag pumpes af Nakskov La-
degård Landvindingslag udpeget som muligt reservoir for overfladevand. Den 
maksimale vandspejlskote for et eventuelt reservoir blev vurderet til 1,0 m 
(DVR90). Ved denne kote er udbredelsen af reservoiret afgrænset som det 
fremgår af Figur 5-1. 

 

Figur 5-1 Udbredelsen af det foreslåede reservoir ved Nakskov Ladegård Land-
vindingslag inkl. placering af pumpestation og diger samt område med 
mulighed for ekstra kapacitet 



Reservoirer for overfladevand - Udvidet analyse af muligheder, økonomi og begrænsninger 

O:\Lolland Vand Cowi rapport\færdige raporter\Reservoirer for overfladevand_2_rev2.doc 

24 

.  
.  

Reservoiret er mod syd afgrænset ud mod vandløbet 20L af dige med krone 
kote 1,0 (Storstrøms Amt, 1999). Langs den nordlige og vestlige del er reser-
voiret topografisk afgrænset vha. højdemodellen. 

Ved den topografiske afgrænsning er der påtruffet et område nordvest for selve 
reservoiret, som ligeledes har en kote under 1,0 m og i dag afvandes af Nak-
skov Ladegård Landvindingslag. I perioder med vandspejl over 0,6 m vil dette 
område kunne anvendes til ekstra reservoirkapacitet. 

 

Figur 5-2 Helleborg Sø set fra syd/sydøst. 

 

Reviderede nøgletal gældende for reservoiret fremgår af Tabel 5-1. Af Tabel 
5-2 fremgår nøgletallene for det mindre område med ekstra reservoirkapacitet.  

Tabel 5-1 Reviderede nøgletal for reservoiret ved Nakskov Ladegård Landvin-
dingslag 

 

Areal (ha) Maksimal 
vandspejlskote  
(m DVR90) 

Maks. dybde 
(m) 

Middel dybde 
(m) 

Maks. volumen 
(m

3
) 

76 1,0 3,3  1,3 1,01 mio. 
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Tabel 5-2 Nøgletal for ekstra reservoirkapacitet ved Nakskov Ladegård Landvin-
dingslag 

 

Middeldybden og maksimum volumen af ekstra reservoiret er begrænset, og 
der vil kun være hydraulisk forbindelse ved høj vandstand. Det vil således kun 
være en mindre del af det maksimale volumen, som vil være tilgængeligt til 
indvinding. I tørrere perioder vil området med ekstra reservoirkapacitet fungere 
som sø/mose. 

Af Figur 5-1 fremgår endvidere de anlæg, der er vurderet at være nødvendige 
for oprettelsen af reservoir i det i dag af Nakskov Ladegård Landvindingslag 
pumpede område. Der er tale om følgende anlæg: 

• Hæve fundament til eksisterende pumpe og omstilling til at pumpe vand 
fra vandløb 20L op i reservoir  

• Udløbsbygværk ved pumpe 

• Mindre dige i østligt hjørne til sikring af mindre afvandingskanal øst herfor 

• To scenarier for dige mod nordvest: 

- Dige mellem reservoir og område med ekstra reservoirkapacitet 

- Dige nord for område med ekstra reservoirkapacitet 

Den samlede længde af dige til etablering er begrænset til 100-200 m og højden 
vil være begrænset til ca. 1 m. 

Udmundingen af vandløbet er højvandsbeskyttet mod havet af et dige med høj-
vandssluse (tophængte højvandsklapper) med slusebund i kote 0,95 m (Stor-
strøms Amt, 1999). Der anses derfor for usandsynligt, at der vil kunne opstuves 
saltvand i vandløbet med risiko for oppumpning i reservoir. Sikring mod salt-
vand i reservoiret kan ligeledes ske ved etablering af en kloridsensor på pum-
pen. 

5.2 Afværge og påvirkning af omgivelserne 

Af Figur 5-3 fremgår de tekniske anlæg, der antages af skulle udføres afværge-
foranstaltninger for ved etablering af reservoir i det af Nakskov Ladegård Land-
vindingslag pumpede område.  

Areal (ha) Maksimal 
vandspejlskote  
(m DVR90) 

Maks. dybde 
(m) 

Middel dybde 
(m) 

Maks. volumen 
(m

3
) 

11 1,0 1,7  0,6 0,07 mio. 

Anlægsarbejde 
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Figur 5-3 Tekniske anlæg og naturområder for hvilke der skal udføres afværge 
foranstaltninger eller andre særlige tiltag ved etablering af reservoir 
ved Nakskov Ladegård Landvinding 

Der skal udføres afværge i forhold til følgende tekniske anlæg mv., der vil blive 
enten direkte eller indirekte påvirket at etablering af reservoiret:  

• Gård nord for reservoir 

• Grusvej fra gård til Lindelse skal omlægges 

• Sikring af dige ud mod vandløb 20L, der evt. skal dimensioneres om og 
evt. lettere forhøjelse af nuværende kronehøjde på 1,0 m 

• Sikring af dræning af lavning nordvest for reservoir, hvis dette område ik-
ke anvendes som ekstra reservoir 

Derudover skal afvandingen fra de omkringliggende arealer sikre, og påvirk-
ningen af spildevand, elektricitet, vandforsyning mm skal undersøges.  

Af Figur 5-4 fremgår længdeprofilet for hele Branderslev Å, hvorfra der pum-
pes vand op i reservoiret ved Nakskov Ladegård. Længdeprofilet for Nakskov 
Ladegård pumpekanal samt reservoirets maksimale vandspejl fremgår ligele-
des.  

Afvanding 
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Figur 5-4 Længdeprofil af Branderslev Å (20L) og Nakskov Ladegård Pumpelags 
kanal. Derudover den fastsatte maksimale reservoir overflade i kote 1,0 
m DVR90 samt placeringen af pumpen 

Der er ikke nogen direkte hydraulisk forbindelse mellem reservoiret og Bran-
derslev Å. Vandstanden opstrøms i Branderslev Å vil således ikke blive påvir-
ket, selv om reservoiret vandspejl ligger højre end vandløbsbunden. 

Etableringen af reservoiret har således ingen effekt på afvandingen fra det indi-
rekte opland. Afvandingen fra det direkte opland på ca. 55 ha skal imidlertid 
sikres. 

Umiddelbart nord for reservoiret findes et fredet fortidsminde i form af en 
gravhøj. Gravhøjens eksakte placering i forhold til reservoirets afgrænsning 
skal kontrolleres, og en eventuel effekt af etableringen skal undersøges.  

Beliggenheden af det fredede fortidsminde samt § 3 beskyttede naturområder 
fremgår af Figur 5-3. 

I umiddelbar nærhed af reservoiret findes to § 3 beskyttede vandhuller, som kan 
blive indirekte påvirket af de ændrede afvandingsforhold. § 3 beskyttet stran-
deng og en mindre sø ved udmundingen af 20L nedstrøms pumpestationen. 
Derudover er selve vandløbet § 3 beskyttet. 

Ved etableringen af reservoiret skal det sikres, at ingen sjælden flora eller fauna 
lider overlast. Der skal søges dispensation til etablering i et § 3-område efter 
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3. En ændret vandføring vil ligeledes kunne 
påvirke det § 3 beskyttede strandengs- og søområde. 

5.3 Kapacitet og vandbalance  

Reservoiret ved Nakskov Ladegård Landvindingslag har en størrelse på 76ha 
ved sin maksimale vandspejlskote i +1,0  m DVR90. Af Figur 5-5 fremgår ud-
bredelsen af reservoiret ved de foreslåede koter. 

Beskyttet natur  
og fredninger 

Reservoir kapacitet 
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Figur 5-5 Udbredelse af reservoir ved Nakskov Ladegård ved kote 1,0 m DVR90 
og ved kote 0,0 m DVR90 

Vest for selve reservoiret ses det mindre område, som kan anvendes som ekstra 
reservoir. Som det fremgår, vil dette ekstra reservoir område samt store dele af 
kanterne være udtørret ved kote 0,0 m. Der vil dog stadig være tale om et større 
sammenhængende reservoir, hvis udnyttelige vandmængde fremgår af Tabel 
5-3.  

Af tabellen fremgår endvidere den samlede udnyttelige vandmængde når det 
ekstra område inkluderes. 

Tabel 5-3 Udnyttelig vandmængde ved vandstand i kote 0,0 m DVR90, ekskl. og 
inkl. ekstra kapacitet 

Kote Udnyttelig vandmængde (m3) 

0 663.000 

0 inkl. ekstra kapacitet 732.000 
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Til udregningerne af vandbalancen er den udnyttelige vandmængde eksklusiv 
ekstra området anvendt. 

Vandflow Ved udregning af vandbalancen for reservoir ved Nakskov Ladegård 
Landindvindingslag er brugt følgende forudsætninger: 

• 50 % af det til pumpen tilstrømmende vand kan pumpes ind i reservoir 

• 100 % af vand fra direkte opland tilstrømmer 

• Opland = opland til pumpe 1391 ha 

• Direkte opland = 131 ha (heraf 76 ha selve reservoiret) 

• Infiltrationen fra sø er sat til 0 

Af Figur 5-6 fremgår balancen mellem overløb, indvinding og størrelses af den 
overskydende udnyttelige vandmængde ved en månedlig indvinding på 100.000 
m3.  Med stop for indvinding i højsommeren (juli og august), kan der uden pro-
blemer indvindes denne mængde vand fra reservoiret i et gennemsnitsår. 

 

Figur 5-6  Overløb, indvinding og størrelse af reservoirets overskydende udnytte-
lige vandmængde i et gennemsnitsår med vedvarende indvinding på 
100.000 m3/md, minus juli og august 

I sommerhalvåret år vil fordampningen fra vandoverfladen i sig selv overstige 
tilstrømningen.  

I tørre år, hvor tilstrømningen i de efterfølgende efterårs- og vintermåneder er 
lille, kan der være problemer med at genopfylde reservoiret. Et eksempel på 
dette fremgår af Figur 4-7, hvor der kun indvindes 50.000 m3 i april til juni. 
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Figur 5-7 Overløb, indvinding og størrelse af reservoirets overskydende udnytte-
lige vandmængde  i et tørt år med indvinding fra april til juni på 50.000 
m3/md 

Helt uden indvinding havde reservoiret stadig ikke været fyldt op i årets sidste 
måned. Der ville for det aktuelle år (1995/1996), stadig have manglet ca. 
100.000 liter til opfyldning.  

Ved to på hinanden efterfølgende tørre år risikerer man således, at den ønskede 
minimale vandstand bliver for ringe. Reservoiret ved Nakskov Ladegård Land-
vindingslag må derfor opfattes som sårbart over for tørke.  

5.4 Anlægsøkonomi 

Tabel 5-4 Anlægsoverslag for reservoir ved Nakskov Ladegård 

Tiltag  Prisoverslag (kr. u. moms)  

Forundersøgelse 100,000  

Hæve fundament ved pumpestation 200,000  

Ændre pumperetning 20,000  

Etablering af udløbsbygværk  300,000  

Digeetablering (200 m) 50,000  

Øvrig afværge 250,000  

I alt 920,000  

 

Det antages at arealet, der udgør reservoiret, skal have fuld erstatning. Det sam-
me gælder arealer med direkte afstrømning, som ligger under kote 1,7. For are-
aler med direkte afstrømning, som ligger mellem kote 1,7 og kote 2,2, er der 
regnet med halv erstatning. De udregnede erstatningsbeløb fremgår af Tabel 
5-5.  

Jordopkøb og  
erstatninger  
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Tabel 5-5 Opgørelse af erstatninger ved projekt ved Nakskov Ladegård 

 Direkte påvirket Forringet afvanding  

 Fuld erstatning Fuld erstatning Halv erstatning Erstatninger 

Ager 60 ha 23 ha 10 ha 17,6 mio. kr. 

Natur 20 ha 2 ha 0 ha 1,1 mio. kr. 

Samlet    18,7 mio. kr. 

 

 Der skal endvidere udbetales erstatning for mistet adgang til markvej, der fører 
ned til pumpen fra Nakskov Ladegård.  
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6 Vest for Holeby 

6.1 Anlægsbeskrivelse 

Det udpegede område vest for Holeby afvander naturligt til Rødby Fjord, der 
afvandes af den store pumpestation ved Kramnitse. I den indledende undersø-
gelse er reservoiret vest for Holeby vurderet til maksimalt at kunne have en 
vandspejlskote på 0,3 m (DVR). Ved denne kote er udbredelsen af reservoiret 
afgrænset som det fremgår af Figur 6-1. 

 

Figur 6-1 Udbredelsen af det foreslåede reservoir vest for Holeby inkl. tre alter-
native placeringer af tærskel til hævning af vandspejl 
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Det pågældende område er afgrænset af motorvejen mod vest og ligger langs 
vandløbene Kirkemoseløbet/Rødby Kanal (39L) og Holebyløbet (38L). Der er 
mulighed for, at kun en del af det angivne område anvendes som reservoir.  

Tilblivelsen af et reservoir vest for Holeby sker ved etablering af en tærskel i 
vandløbet. Da reservoiret ligger ved sammenløbet af vandløbene 39L og 38L, 
kan en alternativ placering af tærsklen vælges (Figur 6-1). Således er der mu-
lighed for at etablere del-reservoirs, der strækker sig op ad enten 38L eller 39L.   

 

Figur 6-2 Ringsebølle Kirke set fra vandløbet (39L) 

Af Tabel 6-1 fremgår reviderede nøgletal for reservoiret vest for Holeby, samt 
for de to delreservoirs op ad henholdsvis 38L og 39L.  

Tabel 6-1 Reviderede nøgletal for reservoiret vest for Holeby 

 

Et samlet reservoir vil have en meget langstrakt karakter, og middeldybden vil 
være meget lav. Alle løsninger resulterer i et reservoir med lav volumen, selv 
ved maksimum vandstand. 

Vandløb Areal 
(ha) 

Maksimal 
vandspejlskote  
(m DVR90) 

Maks. dybde 
(m) 

Middel 
dybde (m) 

Maks. volu-
men (m

3
) 

Samlet 52 0,3 1,9 0,53 276.000 

38L 25 0,3 1,9 0,63 156.000 

39L  27 0,3 1,9 0,45 120.000. 
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Den del af reservoiret der ligger omkring 38L kommer til at udgøre mindre, 
ikke sammenhængende områder, forbundet af det eksisterende vandløb. Mid-
deldybden er lidt større en omkring 39L, men her udgøres en stor del af reser-
voiret af den eksisterende brede vandløbsprofil.  

Omkring 39L vil der kunne etableres et større sammenhængende reservoir om-
råde omkring den i dag drænede Ringsebølle Sø. Vandstanden i dette reservoir 
vil imidlertid være meget lille. 

Uanset hvilken løsning der vælges, skal der etableres en tærskel i vandløbet. 

Da indløbet i reservoiret er naturligt, vil der ikke skulle bygges diger eller lig-
nende for selve anlægget. 

Der vil dog være en del anlægsarbejde i relation til afværge omkring veje og 
sikring af afvanding. Se mere om dette nedenfor. 

6.2 Afværge og påvirkning af omgivelserne 

Tekniske anlæg, for hvilke der skal udføres afværge foranstaltninger eller andre 
særlige tiltag ved etablering af reservoir ved Nakskov Ladegård Landvinding, 
fremgår af Figur 6-3. Af figuren fremgår endvidere § 3 beskyttede og fredede 
områder i nærheden af reservoiret. 

Der skal udføres afværge i forhold til følgende tekniske anlæg mv., der vil blive 
enten direkte eller indirekte påvirket at etablering af reservoiret:  

• Gårde omkring Ringsebølle bør sikres med dige  

• Ringsebølle Kirke 

• Udløb fra renseanlæg i Gammel Holeby 

• Bygninger i Holeby beliggende ned mod 38L 

For alle disse anlæg skal afvandingen sikres, og påvirkningen af bygninger, 
spildevand, elektricitet, vandforsyning mm. skal undersøges og afværges.  

 

Anlægsarbejde 
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Figur 6-3 Opland hvor afvandingen skal sikres, tekniske anlæg for hvilke der skal 
udføres afværge foranstaltninger samt § 3 beskyttet natur- og fredede 
områder i nærheden af reservoir vest for Holeby 

Ved etablering af en tærskel i vandløbet vil stigningen i vandstanden forplante 
sig opstrøms i vandløbet. En sådan stigning i vandløbets vandstand vil resulte-
rer i ændrede afvandingsforhold i et større område, da vandløbshældningen i 
området er ringe.  

Af Figur 6-4 fremgår længdeprofilet af den del af de påvirkede vandløb 39L og 
38L. På figuren er ligeledes indtegnet niveauet for reservoirets overflade. 

Afvanding og stuv-
ningseffekt 
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Figur 6-4 Længdeprofil af vandløbene 38L og 39L opstrøms tilløb af 40L til 39l 
(st. 13839). Derudover den fastsatte maksimale reservoiroverflade i ko-
te 0,3 m DVR90 

Selve vandstandsstigningen ved etablering af tærskel vil imidlertid forplante sig 
længere op end det viste, om end i formindsket grad. Opstrøms selve reservoi-
ret vil der være en stuvningseffekt i vandløbene. Dvs. at vandstanden i vandlø-
bet vil være højere end i dag.  

Hvor langt op denne stuvningseffekt påvirker vandløbet, afhænger overvejende 
af vandløbets bundkote. Af Figur 6-5 og Figur 6-6 fremgår stuvningseffekten i 
henholdsvis vandløb 39L og 38L. 

På grund af den lave bundhældning i 39L vil et længere stræk være påvirket af 
stuvning.  
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Figur 6-5 Oversigt over stuvningseffekt i vandløb 39L 
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Figur 6-6 Oversigt over stuvningseffekt i vandløb 38L 

Bemærk at den viste stuvningseffekt er beregnet ud fra simple antagelser og en 
nuværende gennemsnitsdybde på 0,7 m i begge vandløb. Effekten kan reelt gå 
længere op, bl.a. ved højt vandspejl.  

Langs den berørte strækning vil der være øget risiko for oversvømmelse i om-
råderne langs vandløbene og påvirkning af afdræningen. 

Ud fra højdemodel er det vurderet, i hvor stor en randzone afdræningen bliver 
enten direkte eller indirekte påvirket. Vurderingen er vurderet ud fra den anta-
gelse, at en randzone 0,7 m højere en den planlagte vandstand vil være direkte 
påvirket (kote 1,0). Det indirekte påvirkede areal er bestemt ved 1,2 m over 
planlagt max vandstad (kote 1,5). De to område er skitseret på Figur 6-3. 

Til forskel fra områderne omkring reservoirerne ved Langø og Nakskov Lade-
gård strækker påvirkningen sig langt op af vandløbet, på grund af det naturlige 
indløb.  

Inden for den påvirkede randzone ligger flere veje, Ringsebølle, Gammel Hole-
by, en del af Holeby samt Lolland Falster Flyveplads. For disse tekniske anlæg 
skal effekten undersøges. 

Derudover udgøres en stor del af det berørte område af landbrugsland, hvorfra 
afvandingen også kan påvirkes. 

Den fredede Ringsebølle Kirke befinder sig under 100 m fra den sydøstlige del 
af reservoiret. Effekten af etablering af reservoir ikke kun på selve kirkebyg-
ningen, men også på kirkegården skal undersøges, for at det fredede område 
kan sikres.  

I Holeby nordøst for reservoir findes ligeledes et fredet område omkring Hole-
by Kirke. Selv om selve området ligger ca. 400 m fra reservoiret, kan der være 
en effekt på dræningen. Dette forhold bør undersøges. 

Beskyttet natur  
og fredninger 
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Der ligger et § 3 beskyttet vandhul vest for Gammel Holeby, der umiddelbart 
vil blive direkte påvirket af etableringen af reservoiret. Derudover findes flere § 
3 beskyttede vandhuller som vil blive indirekte påvirket af ændrede afvandings-
forhold. Selve vandløbet er ligeledes § 3 beskyttet. 

Afvandingen af den § 3 beskyttede Ringsebølle mose risikerer ligeledes at blive 
påvirket. Ved etableringen af reservoiret skal det sikres, at ingen sjælden flora 
eller fauna lider overlast. Der skal søges dispensation til etablering i et § 3-
område efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, da det påvirker vandføringen 
nedstrøms.  

6.3 Kapacitet og vandbalance  

Reservoiret vest for Holeby har en samlet størrelse på 52 ha ved sin maksimale 
vandspejlskote i +0,3 m DVR90. Allerede ved en vandstand 0,5 m lavere er 
store dele af reservoiret ikke længere sammenhængende (Figur 6-7). Ved denne 
vandstand vil det således ikke være muligt at indvinde vandet fra et fastsat 
punkt.  

 

 

Figur 6-7 Udbredelse af reservoir vest for Holeby ved kote 0,3 m, -0,2 m og -0,7 
m DVR90 

Reservoir kapacitet 
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Allerede ved -0,2 m DVR90 er store dele af randområderne tørlagt, og ved -0,7 
m er står der kun vand i mindre områder samt i selve vandløbet. 

Reservoiret vest for Holeby har en betragtelig mindre udnyttelig vandmængde 
end de andre reservoirs. I Tabel 6-2 ses reservoirkapaciteten for henholdsvis det 
samlede reservoir såvel som delreservoirs om 38L og 39L. Reservoir kapacite-
ten er udregnet, som det volumen der kan indvindes fra reservoiret ved en 
vandstandssænkning på 0,5 m og 1,0 m.  

Tabel 6-2 Reservoir kapacitet ved forskellig kote for reservoir vest for Holeby 

Kote Reservoir kapacitet - 
samlet (m3) 

Reservoir kapacitet - 
38L (m3) 

 Reservoir kapacitet 
- 39L (m3) 

-0,2 191.000 101.000 89.000 

-0,7 262.000 150.000 112.000 

 

Til vurdering af vandbalancen er den udnyttelige vandmængde imellem 0,3 m 
og -0,2 m DVR90 for det samlede reservoir anvendt. 

I det videre arbejde med vurdering af vandbalance er der kun regnet på det sam-
lede reservoir ved minimumskote -0,2 m. 

Ved udregning af vandbalancen for reservoir vest for Holeby er brugt følgende 
forudsætninger: 

• Der sikres en vandføring på 15 l/s i det nedstrøms vandløb 

• Opland = 3730 ha 

• Infiltrationen fra sø er sat til 0 

Det er valgt så vidt muligt at sikre en vandføring på 15 l/s i vandløbet umiddel-
bart nedstrøms reservoiret. Dette skyldes ikke mindst reservoirets placering op-
strøms i de B-målsatte vandløb. Vandføringen er i tørre perioder ringe, og der 
bør ikke ske en markant reduktion af vandføringen umiddelbart nedstrøms re-
servoiret. 

Så længe vandføringen nedstrøms er over 15 l/s, kan den resterende del af det 
tilførte vand anvendes. I tørre måneder hvor den til reservoiret tilstrømmende 
vandmængde ikke er tilstrækkelig til at sikre den nedstrøms vandføring, sættes 
input til 0 m3. 

Af Figur 6-8 fremgår balancen mellem overløb, indvinding og størrelses af den 
overskydende udnyttelige vandmængde ved en indvinding på 100.000 m3/md 

hele året minus juli og august. Som det fremgår, er dette den maksimale ind-
vinding der kan foretages fra reservoiret, uden at overskride den maximalt ud-
nyttelige vandmængde i sommermånederne.  

Vandflow 
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Figur 6-8 Overløb, indvinding og størrelse af reservoirets overskydende udnytte-
lige vandmængde i et gennemsnitsår med indvinding i april til juni og 
september til marts på 100.000 m3/md 

Tallene der ses på grafen skal tages med forbehold, da vandføringen i denne 
øvre del af vandløbssystemet kan være mindre end det for den nedstrøms måle-
station opgivne. 

Af Figur 6-9 fremgår det endvidere, at der kun kan indvindes en begrænset 
mængde på 40.000 m3 om i april til juni i tørre år. Indvindes mere, vil den til-
gængelige vandmængde blive overskredet.  

 

Figur 6-9 Overløb, indvinding og størrelse af reservoirets overskydende udnytte-
lige vandmængde i et tørt år med indvinding fra april til juni på 40.000 
m3/md 

Selv om det i praksis godt kan lade sig gøre at indvinde en omend begrænset 
vandmængde, så kan det ikke anbefales. Den fastsatte minimumsvandføring i 
vandløbet på 15 l/s vil på et tørt år udgøre vandføringen fra maj til februar. I 
juli og august vil minimumsvandføringen end ikke kunne opretholdes. 
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At skulle bruge den beskedne vandmængde hen over vinteren til at opfylde re-
servoiret, vil give dårlige økologiske forhold i vandløbet. Reservoiret vest for 
Holeby må derfor siges at være yders sårbart over for tørke, og næppe egnet til 
indvinding af overfladevand. 

6.4 Anlægsøkonomi 

Ved gennemgangen af anlægsøkonomi ses kun på det samlede reservoir med 
vand fra begge vandløb. 

Tabel 6-3 Anlægsomkostninger ved etablering af reservoir med vand fra vandlø-
bene 38L og 39L 

Tiltag  Prisoverslag (kr. u. moms)  

Forundersøgelse 200,000  

Bundhævning 200,000  

Diger ved Ringsebølle (1000 m) 250,000  

Øvrig afværge 500,000  

I alt 1,150,000  

 

Det er antaget, at alle arealer, der ligger inden for det skitserede reservoir skal 
have fuld erstatning. Det samme gælder arealer under kote 1 m opstrøms reser-
voiret, da afvandingsforholdene må forventes forringet i en sådan grad, at det 
ikke vil være muligt med fortsat omdrift. For agerjord opstrøms mellem kote 1 
og 1,5 m er der regnet med halv erstatning.  

Tabel 6-4 Opgørelse af erstatninger ved samlet projekt omfattende både vandløb 
38L og 39L 

 Direkte påvirket Forringet afvanding  

 Fuld erstatning Fuld erstatning Halv erstatning Erstatninger 

Ager 42 ha 55 ha 50 ha 24,4 mio. kr. 

Natur 10 ha 10 ha 5 ha 1,1 mio. kr. 

Samlet       25,5 mio. kr. 

 

Fra arealerne med forringet afvanding er fratrukket arealer, der udgør selve 
vandløbet. Vandløbets areal er dog et estimat, og kan være lidt større, hvorved 
prisen ville blive mindre.  

 

Jordopkøb og erstat-
ninger 
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7 Fiktivt reservoir 

7.1 Anlægsbeskrivelse 

I den indledende undersøgelse er der lagt vægt på at udpege områder der er na-
turligt egnede til etablering af overflade reservoirs. Det er imidlertid også mu-
ligt at etablere et reservoir for overfladevand ved hjælp af diger og afgravning.  

Selv om der her er tale om et fiktivt reservoir, vil det ved etablering altid være 
nødvendigt at tage højde for de lokale forhold. I dette tilfælde er der tale om 
etablering i det sydlollandske område, hvor der er ringe grundvandsdannelse og 
en sparsom grundvandsressource. Sydlolland er imidlertid også præget af lav 
hældning samt kraftig dræning af lavtliggende og er afgrænset af det Lolland-
ske Dige.  

Oplandet til reservoiret skal være så stort som muligt, og etableringsomkost-
ningerne så små som muligt. Det er derfor hensigtsmæssigt, at et med etable-
ring nedstrøms i et vandløbssystem umiddelbart op af det Lollandske Dige. Di-
get kan således udgøre den ene reservoirvæg, og 100% af det tilløbende vand 
kan anvendes til indvinding.  

I det nedenstående tages der udgangspunkt i at det fiktivt reservoir skal have 
naturligt indløb. Udløbet fra reservoiret kan ske ved omstilling af det pumpesy-
stem, som de eksisterende vandløb ender i.  

Et eksempel på udformningen et fiktivt reservoir placeret op ad det Lollandske 
Dige med naturligt indløb fremgår af Figur 7-1. 
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Figur 7-1 Skitse af fiktivt reservoir placeret op af det Lollandske Dige med natur-
ligt indløb og etableret dige. 

Den tilgængelige vandmængde for et fiktivt reservoir skal stå i tråd med det 
udvalgte opland, samt have en størrelse som gør udnyttelsen af overfladevandet 
rentabel. I denne opgave er valgt at kigge nærmere på mulighederne for et fik-
tivt reservoir med en tilgængelig vandmængde mellem 600.000 m3 og 
1.200.000 m3.  

I denne gennemgang er det valgt at arbejde med fire scenarier for etablering af 
reservoir. I scenarie 1,2 og 4 arbejdes ud fra en middel vanddybde på 2,5 meter 
mens der i scenarie 3 arbejdes ud fra en middeldybde 1,5 meter.  

Der arbejdes ud fra et fiktivt vandløbsprofil som i alle tilfælde er -2,0 m 
DVR90 ved udløb. På de nedstrøms og af reservoiret direkte påvirkede 1000 m 
arbejdes i scenarie 1-3 med en hældning på 0,3 o/oo og i scenarie 4 med en 
hældning  på 1 o/oo (Figur 7-2). 
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Figur 7-2 Fiktive vandløbsprofiler med udløb ved det lollandske dige. Øverst som 
scenarie 1-3 med hældning = 0,3 o/oo på de nedre 1000 m. Nederst som 
scenarie 4 med hældning= 1,0 o/oo på de nedre 1000m 

 

Af Tabel 7-1 fremgår nøgletallene for de fire opsatte scenarier samt  den gen-
nemsnitlige bundkote, der skal afgraves til ved de ønsket minumumsvandstand. 

Tabel 7-1 Eksempler på nøgletal for fire scenarier for fiktivt reservoir 

 

Anlægsarbejde Ved etablering af et fiktivt reservoir med naturligt indløb, vil der være en række 
omfattende anlægsarbejder: 

• Omstilling af eksisterende pumpe eller højvandssluse 

• Etablering af dige inkl. ydre afvandingskanal 

• Afgravning af reservoir 

Er det muligt, bør afløbet fra reservoiret ske over højvandsluse, da dette er mest 
naturligt. 

Scenarie Vandløb 
hældning 

Areal 
(ha) 

Maksimal 
vandspejlskote  
(m DVR90) 

Gns. 
bund 
kote (m 
DVR90) 

Middel 
dybde 
(m) 

Maks. vo-
lumen (m

3
) 

1 0,3 o/oo 40 -1,7 -4,2 2,5 1,0 mio. 

2 0,3 o/oo  80 -1,7 -4,2 2,5 2,0 mio. 

3 0,3 o/oo 80 -1,7 -3,2 1,5 1,2 mio. 

4 1,0 o/oo 80 -1,0 -3,5 2,5 2,0 mio. 
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De ovenstående scenarier for reservoirs er alle stilistisk opsat. Et udgravet re-
servoir bør indtænkes i det landskabelige billede og kan udformes på mange 
stedspecifikke måder. 

Mængden af jord der skal bortgraves, vil afhænge af områdets naturlige hæld-
ning, størrelsen af det påvirkede område samt den ønskede tilgængelige vand-
mængde. Af Figur 7-3 fremgår hældningens umiddelbare effekt på størrelsen af 
bortgravet materiale. 

 

 

Figur 7-3 Skitse visende nyt vandspejl og størrelsen af jord der skal fjerenes ved 
scenarie 2 og 4.  

Af Tabel 7-2 fremgår estimerede størrelser af de jordmængder der skal bortgra-
ves samt anvendes i dige ved de fire scenarier. 

Tabel 7-2 Estimering af jordmængder til etablering af dige samt afgravning ved 
de fire scenarier for reservoir 

Scenarie  Sikrings 
kote (m DVR 
90) 

ca. længde 
dige mv (m) 

Ca. Jord-
mængde til 
dige (m

3
) 

Afgravet 
jord (ca.  
mio. m

3
) 

Jordba-
lance (ca. 
mio. m

3) 

1 -0,7 1800 3600 0,92  0,92  

2 -0,7 2500 5000 1,84  1,84 

3 -0,7 2500 5000 1,04  1,03 

4 0,0 2500 5000 1,47  1,46  

 

Mængden af jord der skal anvendes til etablering af dige, afhænger hvilken ud-
formning man vælger for sit dige. De i Tabel 7-2 angivne tal er beregninger for 
jordbehov ved etablering af dige, der har form som et afrundet kvadrat. Derud-



Reservoirer for overfladevand - Udvidet analyse af muligheder, økonomi og begrænsninger 

O:\Lolland Vand Cowi rapport\færdige raporter\Reservoirer for overfladevand_2_rev2.doc 

46 

.  
.  

over er der valgt en digemodel med en sikringshøjde ca. 1 meter over maksi-
malt vandspejl i reservoiret og med en bredde på ca. 2.m. 

Som det fremgår, vil mængde af jord der skal bortgraves være betragtelig i for-
hold til den mængde jord der kan indgå i etableringen af et dige. Der vil således 
være en stor mængde ren jord som skal bortskaffe, hvor det vælges at etablere 
reservoirs med naturligt indløb baseret på udgravning.  

Et alternativ er at en eksisterende pumpe rykkes opstrøms, som foreslået for 
reservoiret vest for Langø. I så tilfælde vil der ikke længere være tale om natur-
ligt indløb.  

På de nedstrøms dele af de lollandske vandløb ses ofte en meget lav hældning, 
og etablering af reservoirs vil derfor altid resultere i store mænger af afgravet 
jord.  

En del af de i den indledende undersøgelse udpegede områder kunne dog sikres 
en større reservoirkapacitet ved udgravning, f.eks. Vest for Holeby eller af-
gravning ved Langø til brug i dige. 

7.2 Afværge og påvirkning af omgivelserne 

Afværgeforanstaltningerne som skal udføres ved etablering af et reservoir af-
hænger af reservoirets reelle placering.  

Som ved de ovenfor beskrevne reservoirs skal tages hensyn til tekniske anlæg, 
opstrøms afvandingsforhold, naturforhold mv.  

Stuvningseffekten i det fiktive reservoir vil afhænge af hældningen i det op-
strøms opløb og udformningen af reservoiret. 

Da reservoiret etableres helt fra bunden, kan der i projekteringsfasen tages for-
behold for at formindske stuvningseffekten. 

7.3 Kapacitet og vandbalance 

De fire scenarier for fiktive scenarier bygger på ønsket om at undersøge for-
skellige typer af reservoirs. 

Scenarie 1,2 og 4 er reservoiret etableret med en ønsket minimumsvanddybde 
på 1,0 meter. For scenarie 3 er den minimumsdybden sat til 0,5 meter. 

Tabel 7-3 den reservoir kapacitet der kan opnås ved de givne nøgletal. 

Tabel 7-3 Ønsket minimums dybde, gns. bund kote og reservoir kapacitet for de 
fire scenarier for fiktivt reservoir 

Scenarie Areal overfla-
de (ha) 

Kote, min. dyb-
de (m DVR90) 

Gns. bund kote 
(m DVR90) 

Reservoir kapacitet 
(mio. m

3
) 

1 40 -3,2 -4,2 0,6 

2 80 -3,2 -4,2 1,2  

Stuvningseffekt 

Reservoir kapacitet 
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3 80 -2,7 -3,2 0,8 

4 80 -2,5 -3,5 1,2 

 

Den store forskel i reservoir kapacitet der opnås i de fire scenarier, skyldes dels 
forskellen i reservoirernes udbredelse. Derudover spiller valg af minimums-
dybde, gennemsnitlig vanddybde og den eksisterende hældning ind. 

De nedenstående vandbalancer er regnet ud fra de for scenarie 2 og 1. 

Ved udregning af vandbalancen for de to scenarier af fiktive reservoirer er 
brugt følgende forudsætninger: 

• 100 % af det tilstrømmende vand kan udnyttes i reservoiret pga. placering 
ved dige 

• Generelle klimadata er som for Lolland generelt 

• Afstrømningsdata er sammenfaldende med data fra station 620017 

• Opland = 2000 ha 

• Infiltrationen fra sø er sat til 0 

Som det fremgår, er dette den maksimale indvinding der kan foretages fra re-
servoiret uden at overskride den tilgængelige vandmængde i sommermåneder-
ne.  

Af Figur 7-4 fremgår balancen mellem overløb, indvinding og størrelsen af den 
overskydende tilgængelige vandmængde for reservoir scenarie 2. Reservoiret 
har en tilgængelig vandmængde på 1,2 mio m3 og et overfladeareal 800.000 m2. 
Der er valgt en indvindingsstrategi, hvor der indvindes 200.000 m3/md. hele 
året, bortset fra højsommeren (juli, og august). 

Vandbalance 
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Figur 7-4 Scenarie 2: Overløb, indvinding og størrelse af reservoirets oversky-
dende udnyttelige vandmængde i et gennemsnitsår med indvinding på 
200.000 m3/md minus juli, august 

Ud fra de i scenarie 2 angivne forudsætninger er en sådan indvinding mulig i et 
år med gennemsnitlig vandføring. Af Figur 7-5 fremgår det imidlertid at reser-
voiret ikke kan genopfyldes i slutningen af året i et tørt år, selv om der kun ind-
vindes i april til juni. 

 

Figur 7-5 Scenarie 2:Overløb, indvinding og størrelse af reservoirets overskyden-
de udnyttelige vandmængde i et tørt år med indvinding på 200.000 
m3/md i vækstsæsonen. 

I de tørre år vil det forholdet mellem oplandets størrelse og reservoir kapacite-
ten der er afgørende for, om reservoiret bliver genopfyldt i efteråret. Som det 
ses ovenfor vil man således ikke kunne få fuldt udbytte af det fiktive reservoir.  

Det kan alternativt vælges at opføre et reservoir med en mindre tilgængelig 
vandmængde. På denne måde afhjælpes problemet med øget at reservoiret ikke 
genopfyldes i tørre år. Til gengæld skal reservoiret ikke være mindre end det 
månedlige niveau for indvinding kan opretholdes. 
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Af Figur 7-6 fremgår en vandbalance for et reservoir med dimensioner som op-
givet for scenarie 1. Reservoiret har en mindre tilgængelig vandmængde på 
600.000 m3 men også en mindre overflade på 400.000m2 

 

Figur 7-6  Scenarie 1: Overløb, indvinding og størrelse af reservoirets oversky-
dende udnyttelige vandmængde i et gennemsnitsår med vedvarende ind-
vinding på 200.000 m3/md 

Som det ses her, er der i gennemsnits år ingen problemer med at indvinde 
200.000 m3/mdr selv om den tilgængelige vandmængde er mindre. Dette skyl-
des, at det er den samme vandmængde der løber til.  

Ved at etablere et mindre reservoir til et givent opland, kan reservoiret ligeledes 
genopfyldes selv i tørre år (Figur 7-7). 

 

Figur 7-7 Scenarie 1: Overløb, indvinding og størrelse af reservoirets oversky-
dende udnyttelige vandmængde i et tørt år med indvinding på 200.000 
m3/md i april-juni. 
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Uanset hvilken udformning der vælges, skal genopfyldning sikres ved en ind-
vindingsstrategi, hvor der ikke sker indvinding i højsommeren (juli, august), 
kombineret med et varslingssystem. Varslingssystemet skulle sikre at indvin-
ding ikke genoptages i september uden at vandoverfladen har nået i vist niveau.  

7.4 Anlægsøkonomi 

Tabel 7-4 Anlægsomkostninger ved etablering af fiktivt reservoir 

Tiltag Scenarie 2 

Prisoverslag (kr. u. moms)  

Scenarie 1 

Prisoverslag (kr. u. 
moms)  

Forundersøgelser  250,000   250,000  

Etablering af dige   625,000    450,000  

Bortskaffelse af overskudsjord  18,125,000  13,050,000  

Anlæg og afværge  350,000  350,000  

Sum  19,350,000   14,100,000  

 

Som det fremgår af Tabel 7-4 er især bortskaffelse af overskudsjord en tung 
post i de samlede anlægsomkostninger i et fiktivt reservoir.  

Alternativt til at bortgrave jorden kan højere diger etableres, og afgravningen 
kan være supplement. Hvor reservoiret er placeret ved dige, vil der være en ek-
sisterende pumpe ved udløb, som kan rykkes opstrøms reservoir (som ved Lan-
gø). Dette ville kunne reducere prisen betragteligt.  

Alle arealer der ligger inden for det valgte reservoir, skal have fuld erstatning. 
Derudover vil der være et areal opstrøms reservoiret, hvor afvandingsforhol-
dende må forventes forringet i en sådan grad, at det ikke vil være muligt med 
fortsat omdrift. 

For de beskrevne scenarier 1 og 2 for fiktive reservoir vurderes den samlede 
erstatningssum at være på mellem 11,4 mio. kr. og 38,2 mio. kr. Den høje sum 
skyldes ikke mindst den lave hældning. For agerjord opstrøms mellem kote 1 
og 1,5 m er der regnet med halv erstatning.  

Den reelle pris for jordkøb og erstatninger vil afhænge af det givne projekt. 
Ved at vælge en løsning med at rykke en pumpe opstrøms et fiktivt reservoir, 
kan værdien til erstatning nedsættes markant.  

 

Jordkøb og erstat-
ninger 
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8 Natur- og vandkvalitet 

Reservoirerne vil være lavvandede og med betydelige vandstandsvariationer 
over året. Dette vil have stor betydning for vandkvaliteten og for den flora og 
fauna, som kan forventes at indfinde sig i og omkring reservoirerne. 

Den vandkvalitet, der kan opnås i de forskellige scenarier, bedømmes ud fra 
viden om vanddybden, vandets opholdstid, kvaliteten i det indstrømmende vand 
fra vandløbet over året og jordbundskarakteristika. For reservoiret vest for Ho-
leby anvendes vandkvalitets data fra vandløbsstation 650001. Som for vandfø-
ringsdata er viden om vandkvaliteten i de resterende berørte vandløb begrænset, 
og der anvendes derfor data fra station 620017 i Ryde Å i de øvrige reservoirer. 
Begge de to stationer er gode referencestationer med en lang dataserie fra det 
nationale overvågningsprogram NOVANA.  

Vand- og stoftransport svinger en del fra år til år og især indenfor år med meget 
lidt vand om sommeren. Den vandføringsvægtede årskoncentration (totalstof/ 
total vand på årsbasis) af kvælstof og fosfor fra 2001-2008 er beregnet. Gen-
nemsnittet af disse 8 målinger for hver af de to stationer ses i Tabel 8-1, og 
bruges til beregning af fosforindhold og kvælstofindhold samt kvælstof reduk-
tion. 
 

Tabel 8-1 Vandføringsvægtet årskoncentration af kvælstof og fosfor fra 2001 og 
2008 

 N, vandføringsvægtet gns. 
Mg N/l 

P vandføringsvægtet gns. 
Mg P/l 

St. 650001, Kramnitze 9,61 0,188 

St. 620017, Ryde Å 10,05 0,130 

 

Simple empiriske sømodeller anvendes til at vurdere fremtidig næringsstofkon-
centration i søerne (fosfor og kvælstof), forventet retention og nogle biologi-
ske/fysiske kvalitetselementer (sigtdybde og klorofyl a (planktonalger)). 

Ud fra de forskellige faktorer gives en kvalitativ vurdering af de fremtidige for-
hold for flora og fauna og forslag til vedligeholdelse af reservoirerne.  
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8.1 Fosfor 

Til beregning af det forventede fosforindhold i reservoirerne anvendes en Vol-
lenweidermodel, der på baggrund af en indløbskoncentration (Pind) og vandets 
opholdstid i søen (tw) beregner søkoncentrationen (Psø): 

Psø = Pind / ( 1+tw0,5 ) 

Opholdstiden er beregnet ud fra et simpelt forhold mellem reservoirernes vo-
lumen og vandføringen (V/Q). Da volumen svinger over året, afhængig af den 
valgte indvindingsstrategi, kan reservoiret ikke siges at have et konstant volu-
men. Et spænd for opholdstiden er derfor udregnet ud fra Vmin og Vmax. Derud-
over er alle tal regnet for et tørt og et gennemsnitligt år. 

Opholdstiden og det forventede fosforindhold fremgår af Tabel 8-2. 

Tabel 8-2 Spænd for opholdstid og forventet fosfor koncentration i de enkelte re-
servoirs 

  Opholdstid Psø Mg P/l 

  Gns. år Tørt år Gns. år Tørt år 

Langø  0.2-0.5 0.8-1.8 0.09-0.08 0.07-0.06 

Nakskov Ldg 0.2-0.6 0.8-2.4 0.09-0.07 0.07-0.05 

V. for Holeby 0.1-0.2 0.2-0.8 0.140-0.130 0.130-0.100 

Fiktivt Sc. 2 0.2-0.5 0.8-1.9 0.09-0.08 0.07-0.05 

 Sc. 1 0.1-0.3 0.4-1.0 0.10-0.08 0.08-0.07 

 

Beregningen i tabel 5-2 gælder, når søen er i ligevægt med ekstern tilførsel af 
fosfor. De fremkomne værdier for fosfor er moderate efter danske forhold, 
bortset fra vest for Holeby, der er relativt høje.  

Det skal her bemærkes, at søbunden i en nyetableret sø især i starten kan frigive 
betydelige mængder fosfor. Mængden af jernbundet fosfor i den overvejende 
lerede til sandede lerjord i de berørte områder er ikke kendt, men kan eventuelt 
undersøges nærmere for mængden af potentielt frigiveligt fosfor.  

Det er sandsynligt, at der vil være en nettofrigivelse af fosfor fra reservoirerne 
de første år efter etablering. Tidshorisonten for opnåelse af ligevægt afhænger i 
høj grad af vandets opholdstid, mængden af frigiveligt fosfor i søbunden, re-
suspension af sediment og biologiske faktorer som udbredelsen af undervands-
planter. 

8.2 Sigtdybde og klorofyl  

Sigtdybden og klorofyl i reservoirerne er et udtryk for vandkvaliteten. Klorofyl 
er et mål for mængden af planktonalger og anvendes som miljømål for den øko-
logiske tilstand i danske søer i de statslige vandplaner. Miljømålet i lavvandede 
søer for god økologisk tilstand er ifølge udkast til bekendtgørelse om miljømål 
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21-25 mikrogram/l som sommergennemsnit. Væksten af planktonalger er højest 
om sommeren i danske søer og her kan høje næringsstofkoncentrationer kom-
bineret med lav vandstand som forventet i reservoirerne forværre tilstanden 
med uklart vand og lav sigtdybde til følge.  

Sigtdybden og klorofyl indholdet kan beregnes på basis af empiriske modeller 
opstillet på baggrund af data fra danske søer.  

Følgende modeller anvendes (Jensen et al., 1997): 

Sigtdybde = 0,27 * Ptot
-0,59 * Z0,27 

og en model fra Danmarks Miljøundersøgelser, der kan anvendes for lavvande-
de søer: 

Klorofyl indhold = 229,1 * Ptot
0,80  

Begge modeller er såkaldte sommer mod år modeller, hvor sommergennemsnit-
tet beregnes på baggrund af årsgennemsnittet af fosfor (Ptot) i søen baseret på 
resultaterne (Psø) i tabel 5-2. I begge modeller indgår middeldybde (Z), og i det-
te tilfælde er der regnet i et spænd fra min og max vandstand og opholdstid. 
Kort opholdstid kombineret med høj vandstand og lang opholdstid kombineret 
med lav vandstand. 

Af Tabel 8-3 fremgår middelvanddybden ved minimum og maksimum vand-
spejl i de enkelte reservoirs. Den beregnede sigtdybde og klorofyl indhold 
fremgår af Tabel 8-4. 

Tabel 8-3 Middelvanddybden med minimum og maksimum vandspejl i de enkelte 
reservoirs 

Langø Nakskov Ladegård V. for Holeby Scenarie 2 Scenarie 1 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

0,95 1,80 0,64 1,3 0,37 0,62 1,0 2,5 1,0 2,5 

 

Tabel 8-4 Estimeret spænd for sigtdybde og klorofyl indhold i de enkelte reser-
voirs (modelberegnede sommergns. 1.5-1.10) 

 Sigtdybde (sommergns.) 
meter 

Klorofyl indhold (sommergns.) 
mikrogram/l 

 Gns. År Tørt år Gns. År Tørt år 

Langø 1.2-1,3 1.5 29-33 23-27 

Nakskov Ldg 1,1-1,2 1.4 28-33 21-27 

V. for Holeby 0.5-0,8 0.8-1,0 45-48 36-45 

Sc. 1 1.2-1,4 1.4-1,5 29-33 22-27 Fiktivt 

Sc. 2 1.2-1,4 1.5-1,7 32-36 26-30 
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Bemærk at modellerne er behæftet med betydelig usikkerhed, og de fremkomne 
tal er derfor ikke eksakte. Der kan endvidere blive stillet nye modeller til rådig-
hed som følge af statens arbejde med udarbejdelse af indsatsprogrammer for 
søer i de kommende vandplaner. 

Reservoirerne vil på grund af den lave gennemsnitsdybde og det næringsrige 
indløbsvand få et moderat til højt indhold af klorofyl om sommeren i et gen-
nemsnitsår. De vil således ikke kunne opfylde kravene om god økologisk til-
stand uden yderligere tiltag til reduktion af fosfortilførslen fra oplandet. 

Særligt projektområdet vest for Holeby forventes at ligge langt fra miljømålet 
med op til 48 mikrogram/l. Sigtdybden vil blive tilsvarende lav i reservoirs med 
højt klorofylindhold, således kun 0,5-0,8 meter i vest for Holeby.  

Sigtdybden i de øvrige reservoirs forventes at blive moderat med 1,1-1,4 meter 
som sommergennemsnit og i tørre år op til 1,5-1,7 meter, men den kan være 
betydeligt lavere i varme perioder om sommeren under opblomstring af blå-
grønalger. Sigtdybden giver mulighed for vækst af undervandsplanter ud til ca. 
1,5 meters dybde.  

8.3 Kvælstof 

Kvælstof indholdet i de enkelte reservoirs afhænger af koncentrationen i det 
indstrømmende vand og reservoirets potentiale for at fjerne kvælstof.  

Kvælstofkoncentrationen i reservoiret beregnes ud fra følgende formel (Jensen 
m.fl., 1994):  

Nsø =  0,23*Nind*tw-0,27*Z0,27 

Nsø og Nind er årsmiddelkoncentrationen af totalkvælstof i henholdsvis søvandet 
og indløbsvandet, Tw er vandets opholdstid i søen(år) og Z er søens middel-
dybde (m). 

Resultatet af beregningerne fremgår af Tabel 8-5. Den gennemsnitlige kvæl-
stofkoncentration er høj i området og vil have betydelig årstidsvariation. I 
vinter-forår sæsonen vil niveauet således være højest på grund af udvask-
ning fra især landbrugsarealer, mens de laveste niveauer opnås midt på 
sommeren.  

Lavvandede søer har generelt et stort potentiale for at fjerne kvælstof. Langt 
hovedparten af kvælstoffet omdannes til frit atmosfærisk kvælstof gennem de-
nitrifikation, mens kun en lille del indlejres i sedimentet (Jensen et al., 1992). 
Dette har betydning for tilførslen af næringsstoffer til nedstrøms vandløb og 
især kystnære områder, hvor miljøtilstanden i høj grad afhænger af tilførslen af 
kvælstof fra land. 
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Opholdstiden (Tw) er afgørende for effektiviteten af en søs evne til at tilbage-
holde kvælstof. Følgende simple empirisk model, kan bruges til at vurdere den 
forventede kvælstoffjernelse (Jensen et al., 1997): 

Kvælstoffjernelsen i % = 42,1 + 17,8 x log10(Tw) 

Der ses bort fra andre faktorer, som den atmosfæriske deposition og den biolo-
giske struktur i reservoiret, som også kan have en betydning for kvælstoffjer-
nelsen.  

Af Tabel 8-5 fremgår de udregnede spænd for kvælstoffjernelse i %, som be-
regnet for de enkelte reservoirs. Spændet dækker over variationen i opholdstid 
over året. 

Tabel 8-5 Kvælstofkoncentration og spænd for kvælstoffjernelse i % i de enkelte 
reservoirs 

 Nsø Mg N/l Kvælstoffjernelse i % 

 Gns. år Tørt år Gns. år Tørt år 

Langø 2.8-4.2 2.0-2.9 30-37 40-47 

Nakskov Ldg 2.4-2.8 2.0-2.1 30-38 40-49 

VEST for Holeby 2.7-3.8 1.9-3.1 24-30 30-40 

Sc. 2 2.8-4.6 1.9-3.1 30-37 40-47 Fiktivt 

Sc. 1 3.2-5.5 2.1-3.4 24-33 35-42 

 

Som for fosfor skal det bemærkes, at der i anlægsfasen kan blive frigivet kvæl-
stof fra jorden. Den beregnede % kvælstoffjernelse gælder først, når søen er i 
ligevægt, hvilket erfaringsmæssigt nås hurtigt (max 1-2 år). 

8.4 Andre kemisk/fysiske faktorer 

Saltvand kan, hvis det trænger ind i reservoiret, forringe vandkvaliteten og ska-
de fauna og flora, der er tilpasset et ferskvandssystem, Diffust indtrængende 
saltvand forventes være et mindre problem pga. den lerede jord på Lolland.  

Ved Langø inddæmningen bør problematikken dog undersøges, da jorden her 
er mere sandet. Hvor et reservoir ligger med direkte udløb til havet, er det lige-
ledes vigtigt at undgå saltindtrængning, hvis man vil opretholde et stabilt fersk-
vandssystem. 

8.5 Fauna og flora 

Når et dyrket område omlægges til naturområde, vil den landskabelige og bio-
logiske kvalitet altid øges. Størrelsen af den positive effekt afhænger imidlertid 
af det givne projekt, det valgte naturscenarie og strategien for vedligeholdelse. 
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Der er i forbindelse med denne opgave valgt et naturscenarie, hvor der sikres en 
minimum vandstand i de udvalgte reservoirs. Det kan således forventes, at re-
servoirerne med tiden antager søkarakter.  

Nyanlagte og lavvandede søer har et stort potentiale for vandfugle. Artssam-
mensætningen og antallet af fugle vil dog ændres i takt med, at der indvandrer 
fisk og de brednære dele af reservoirerne dækkes af rørskov. Tilgroning og ind-
pas af især fugle påvirker vandkvaliteten såvel som indvindingskapaciteten fra 
reservoirerne. En problematik, der især er relevant i de lavvandede reservoirs, 
og som der skal tages forbehold for.   

I reservoirer med max dybde under ca. 1 meter rørskov vil kunne dække hele 
reservoiret. Det vil være en fordel for fuglearter, som er særligt knyttet til 
rørskove (f.eks. rørsanger, rørspurv, rørdrum), men områdets kvalitet som ra-
steplads og yngleplads for en lang række andefugle og lappedykkere vil forrin-
ges, ligesom undervandsplanter ikke vil kunne gro på grund af udskygning. 
Den største artsdiversitet af dyr og planter opnås ved en mosaik af rørskov, 
græssede enge omkring reservoiret og mere eller mindre åbne vandflader.  

Behovet for vedligeholdelse afhænger af, hvilken naturtilstand man ønsker i 
reservoiret. Hvor reservoiret får lov at gro til, vil den tilgængelige vandmængde 
blive mindre og opholdstiden kortere i tillæg til de førnævnte biologiske effek-
ter. 

Hvis der sikres en minimums vanddybde på ca. 1,5 meter vil behovet for vedli-
geholdelse blive mindre og der sikres åbne vandflader. Reservoirerne ved Nak-
skov Ladegård og særdeleshed vest for Holeby har generelt lav vanddybde og 
de har derfor som udgangspunkt større behov for vedligeholdelse. 

Et højt næringsstofindhold og et mudret bundsubstrat i de lollandske vandløb 
vil medføre betydelig algevækst og afløb af organisk stof efter vandets ophold i 
reservoirerne. Endvidere vil vandtemperaturen stige. Det vil påvirke vandkvali-
teten og dyrelivet i vandløb nedstrøms negativt.  

Flora og fauna i de tilstødende vandløb er i stort omfang påvirket af de fysiske 
forhold (Jensen, et al. 2006) og det bør sikres, at disse ikke forværres eller giver 
anledning til døde vandløbsstrækninger med passagehindringer for vandløbs-
faunaen.  Der bør være særlig fokus på denne problemstilling i reservoirerne 
vest for Langø og ved Nakskov Ladegård, hvor pumpes vandet ind. 
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9 Samlet vurdering og anbefaling 

De forskellige reservoirs er af meget forskellig karakter, og deres påvirkninger 
på omgivelserne er derfor også meget forskellig. For at give et overblik over de 
forskellige fordele og ulemper ved de enkelte reservoirs, er de fremkomne data 
sammenstillet i skematisk form. På baggrund af denne sammenstilling er der 
givet en samlet vurdering af de enkelte reservoirs samt mulighederne for etable-
ring af anlæg til indvinding af sekundavand fra reservoirer i Lolland Kommune. 

Af tabel 9-1 fremgår de enkelte reservoirs påvirkning på omgivelserne i form af 
afværge, dræning/stuvning og naturmæssige forbedringer. Derudover er vand-
kvaliteten, vandets natur kvalitet samt vedligeholdelses behovet sammenstillet.  

Den mulige indvinding over et gennemsnitsår såvel som et tørt år fremgår af 
tabel 9-2. Her er andre problematikker i relation til vandindvinding ligeledes 
angivet.  

Endelig er økonomien i reservoirerne angivet i form af etableringsomkostninger 
(tabel 9-3). Etableringsomkostningerne pr. m3 vand fremgår af Tabel 9-4, hvor 
der er regnet med en afskrivning over 30 år. Som beskrevet i afsnit 3.3 medta-
ges omkostninger til drift, vandbehandling mv. ikke. Dette skyldes bl.a. de sto-
re usikkerheder i beregningerne og selve etableringsomkostningernes størrel-
sesorden.  
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Tabel 9-1 Sammenstilling af de enkelte reservoirs påvirkning på omgivelserne, vandkvalitet, naturkvalitet og vedligeholdelses behov 

 Langø Nakskov Ldg V for Holeby Fiktivt 

Sc. 2 

Fiktivt 

Sc. 1 

Påvirkning på omgivelser Forbedret landskabelig og 
biologisk kvalitet  

Forbedret landskabelig og 
biologisk kvalitet 

Forbedret landskabelig og 
biologisk kvalitet 

Forbedret landskabelig og 
biologisk kvalitet 

Forbedret landskabelig og 
biologisk kvalitet 

Afværge Flere bygninger 

Lang vej strækning 

§ 3 beskyttede vandhuller 
og strandeng  

Gård  

Grusvej 

Sikring af dige 

Sikring af fredet fortids-
minde 

§ 3 beskyttet strandeng 
nedstrøms pumpe 

Bygninger omkring 
Ringsebølle mv.  

Udløb fra Holeby rense-
anlæg 

De fredede Ringsebølle 
Kirke og Holeby Kirke 

§ 3 beskyttede vandhuller 
samt Ringsebølle Mose 

Sikring af påvirkede tek-
niske anlæg 

Fredede områder  

§ 3 beskyttet natur mv.  

Sikring af påvirkede tek-
niske anlæg 

Fredede områder 

§ 3 beskyttet natur mv. 

Dræning/stuvning Sikring af afvanding fra 
ca. 14 ha direkte opland 

Sikring af yderligere ca. 
13 ha opland hvor afvan-
ding er indirekte påvirket  

Sikring af uændret dræ-
ning opstrøms pumpe,   

Sikring af afvanding fra 
ca. 25 ha direkte opland 

Sikring af yderligere ca. 
10 ha opland hvor afvan-
ding er indirekte påvirket 

Sikring af afvanding fra 
ca. 65 ha direkte opland 

Sikring af yderligere ca. 
55 ha opland hvor afvan-
ding er indirekte påvirket  

Sikring af afvanding i di-
rekte opland mv 

Risiko for stuvning langt 
op i vandløb pga. lav 
hældning 

Sikring af afvanding i di-
rekte opland mv 

Risiko for stuvning langt 
op i vandløb pga. lav 
hældning 

Kvælstoffjernelse mv 34% kvælstoffjernelse 

Stort potentiale for vand-
fugle  

34% kvælstoffjernelse 

Potentiale for vandfugle 

27% kvælstoffjernelse 

Potentiale for vandfugle 

Negativ påvirkning i ned-
strøms vandløb 

34% kvælstoffjernelse 

Potentiale for vandfugle 

29% kvælstoffjernelse 

Potentiale for vandfugle 

Vandkvalitet Moderat-Dårlig Moderat-Dårlig Dårlig Moderat - Dårlig Moderat - Dårlig 
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 Langø Nakskov Ldg V for Holeby Fiktivt 

Sc. 2 

Fiktivt 

Sc. 1 

Vandets natur kvalitet  Moderat 

passage forhindring ved 
pumpe 

Moderat 

passage forhindring ved 
pumpe 

Dårlig  Moderat Moderat 

Vedligeholdelse Moderat behov Stort behov Stort behov Moderat behov Moderat behov 

 

Tabel 9-2 Sammenstilling af de enkelte reservoirs indvindingskapacitet og indvindingssæson i gennemsnitligt såvel som tørt år. Herudover en oplistning af 
andre problematikker i relation til indvindingen 

 Langø Nakskov Ldg V for Holeby Fiktivt 

Sc. 2 

Fiktivt 

Sc. 1 

Mulig indvinding gns. år 
(m3) 

2,4 mio. 1,0 mio. 1,0 mio. 2,0 mio. 2,0 mio. 

Sæson, gns. år april - juni + sep. - marts april - juni + sep. - marts april - juni + sep. - marts april - juni + sep. - marts april - juni + sep. - marts 

Mulig indvinding tørt år 
(m3) 

600.000 - 120.000 600.000 600.000 

Sæson, tørt år apr. - juni - Apr. - juni apr. - juni apr. - juni 

Andre problematikker Genopfyldes ikke i tørre 
år ved indvinding 

Genopfyldes ikke i tørre 
år trods ingen indvinding 

Fare for uønsket påvirk-
ning af vandføring ned-
strøms i tørre år 

Genopfyldes ikke i tørre 
år ved indvinding 
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Tabel 9-3 Sammenstilling af omkostningerne til etablering 

 Langø Nakskov Ldg V for Holeby Fiktivt 

Sc. 2 

Fiktivt 

Sc. 1 

Anlæg (kr.) 5,8 mio. 0,9 mio. 1,15 mio. 19,35 mio. 14,1 mio. 

Jordopkøb og erstatning 
(kr.) 

31,9 mio. kr. 18,7 mio. 25,5 mio. 11,4 - 38,2 mio. 11,4 - 38,2 mio. 

 

Tabel 9-4 Overslag over etableringsomkostningerne pr. m3 beregnet med en afskrivningsperiode på 30 år og en 6% rente.  

 Langø Nakskov Ldg V for Holeby Fiktivt 

Sc. 2 

Fiktivt 

Sc. 1 

kr/m3  gns. år 1,37 1,42 1,94 1,12 - 2,09 0,93 - 1,90  
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9.1 Vurdering enkelte reservoirs 

Af de oprindeligt foreslåede reservoirs det der har den største kapacitet, hvorfra 
der kan indvindes de største mængder. Selv i tørre år vil der kunne indvindes i 
vækstsæsonen, om end det kan gøre indhug i den ekstra reservoirreserve. 

Reservoiret kan opnå rimelig vandkvalitet samt god naturkvalitet, om end pum-
pen blokerer faunapassagen til det opstrøms vandløb.  

Omkostningerne til etablering er store, men på grund af den store indvindings-
mængde bliver etableringsomkostningerne pr. m3  alligevel relativt lave.  

Driften af selve pumpen vil ikke være meget anderledes end i dag, og omkost-
ningerne til vedligehold vil være begrænsede på grund af reservoirets relativt 
store dybde. 

De økonomiske såvel som biologiske omkostninger ved etableringen af reser-
voir ved Nakskov Ladegård Landvinding er relativt små.  

Der kan i gennemsnitsår indvindes en betydelig mængde vand, såfremt reser-
voiret vedligeholdes hårdt. I tørre år er der problemer med indvindingsstabilitet, 
og der skal findes en løsning på dette, hvis reservoiret skal være levedygtigt. 
Hvis der ikke kan indvindes i tørre år, vil prisen for vandet være for høj. 

Etableringsomkostningerne pr. m3 er relativt højre i et gennemsnitsår end for 
Langø og Nakskov Ladegård. Derudover den ringeste vandkvalitet og proble-
mer med indvindingsstabilitet.  

Det udpegede område vest for Holeby, vurderes samlet at være ringe egnet til 
indvinding af overfladevand. Området er derimod egnet til etablering af vådom-
råde. 

Der kan vælges mindre omfattende løsninger med mindre reservoirkapacitet en 
de angivne. På grund af den lave naturlige hældning vil der imidlertid altid 
skulle udgraves store jordmængder. Derudover vil det være vanskeligt at udpe-
get en område med et tilstrækkeligt opland.  

Der kan opnås moderat natur- og vandkvalitet, men de økonomiske omkostnin-
ger ved bortgravning er enorm. Forventelige større omkostninger til opstrøms 
afværge pga. den lave hældning forværrer økonomien.  

Et fiktivt reservoir, der kun bygger på afgravning og ikke på naturlig afgræns-
ning må derfor betragtes som ubæredygtigt. Det er dog muligt at anvende af-
gravning som supplement eller til at skaffe jord til diger o. lign.  

9.2 Økonomi 

I den første undersøgelse blev der foretaget en indledende beregning af økono-
mien forbundet med at etablere reservoirs til indvinding af overfladevand. Dis-
se beregninger er opdateret med resultaterne af dette projekt. 

Langø 

Nakskov Ladegård 
Landvinding 

Vest for Holeby 

Fiktive reservoirs 
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På baggrund af de indledende overslag over udgiften til erhvervelse af arealerne 
er der i Tabel 9-5 opstillet et første overslag over omkostningseffektivitet i for-
hold til N-reduktion og reservoirvolumen. Ved nutidsværdiberegningen af N-
reduktion er der regnet med 30 år og en diskonteringsrate på henholdsvis 3% og 
6% (se Møller et al, 2000). 

Tabel 9-5 Omkostninger i forhold til N-reduktion og reservoirvolumen. For det 
fiktive reservoir er der regnet med udgifter på henholdsvis 20 og 30 
mio. kr. til opkøb af landbrugsjord, For kvælstofreduktionen er der ikke 
foretaget nye beregninger, men alene et skøn 

Navn kr. pr.  
kg N/år 

Nutidsværdi 
kr/kg N, 3% 

Nutidsværdi 
kr/kg N, 6% 

Kr/m3 vand 

Langø Inddæmning 1019 76 53 1,37 

Nakskov Ladegård 456 75 53 1,42 

Vest for Holeby 1904 149 105 1,94 

Fiktivt reservoir scenarie 1 3400 250 175 1,12 - 2,09 

Fiktivt reservoir scenarie 2 2500 180 125 0,93 - 1,90 

 

Forskellen på prisen for det vand, der er til rådighed for indvinding, er overra-
skende lille. Beregningerne tyder på, vand til indvinding kan etableres til en 
omkostning mellem 1 og 2 kr./m3. Her er det dog vigtigt at tage højde for for-
syningssikkerheden, som vil være ringe i et tørt år - hvor prisen pr. m3 vand 
derfor også vil være tilsvarende højere. 

Som det fremgår, er etablering af lavvandede reservoirs i sig selv næppe en 
omkostningseffektiv foranstaltning til reduktion af kvælstof. En yderligere sam-
fundsøkonomisk gevinst vil være reduktion af CO2, som ifølge Fødevaremini-
steriet (2008) ligger på 10,8 ton CO2-ækvivalenter pr. ha ved udtagning af 
landbrugsjord. Priserne for CO2-kvoter har de seneste år ligget på 100-200 kr. 
pr. ton, og anvendes denne pris som samfundsøkonomisk værdi, ligger sam-
fundsøkonomiske gevinst af CO2-reduktionen i de beskrevne reservoirs i stør-
relsesorden 50-300.000 kr. om året. 

9.3 Indvinding af sekundavand på Lolland 

Mulighederne for at indvinde sekundavand på Lolland er til stede. Dog er det 
ikke muligt at skabe et rentabelt reservoir med naturlig indstrømning.  

Den generelt lave hældning på Lolland gør det ikke muligt at finde et naturligt 
reservoir med en tilstrækkelig kapacitet og vanddybde. Hvor der kan etableres 
en naturlig indstrømning, vil vand stuvningen blive for stor, store arealer vil 
blive påvirket og omkostningerne til afværge høje.  

Ved dæmningen øst for Langø og ved Nakskov Ladegård er det muligt at ind-
vinde sekundavand. Her pumpes vandet imidlertid ind gennem pumpe.  
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Reservoirkapaciteten kan øges en smule ved udgravning af bunden, og omkost-
ningen af anlæg af diger kan evt. nedsættes ved at genanvende afgravet jord.  

Omkostningerne til at fremskaffe vand ved opmagasinering i et reservoir er 
umiddelbart sammenlignelige med, hvad det koster at produceret grundvand. 
Det øgede behov til vandbehandling kan imidlertid godt betyde, at det i sidste 
ende bliver dyrere.  

Der vil være ekstra værdier i form af kvælstofreduktion og ny natur, men der er 
usikkert, hvorvidt disse værdier vil kunne opveje merprisen i forhold til grund-
vand.  

Er grundvandsressourcen imidlertid begrænset, som den er på Lolland, skal 
merprisen sammenholdes med øvrige alternativer, herunder afsaltning af hav-
vand. Sammenligning med afsaltning af havvand er ikke mulig p.t., da denne 
mulighed ikke er belyst nærmere.  

9.4 Det videre forløb 

Såfremt der stadig er et ønske om at foretage sekundær indvinding, bør der ses 
nærmere på muligheder for anlæg af reservoir øst for Langø og reservoir ved 
Nakskov Ladegård Landvindingslag.  

Der bør udføres en forundersøgelse, hvor det ses nærmere på de anlæg og af-
værgeforanstaltninger, der skal til for at etablere reservoiret. Herved vil det 
fremgå om det overhoved er muligt at etablere reservoiret. 

Såfremt det stadig findes muligt, kan der gives et bedre overslag over omkost-
ningerne 

Ved udtagning af jord og vandprøver, kan der endvidere gives et bedre bud på 
de naturmæssige forhold og konsekvenser i etablerings såvel som driftsfasen. 

Hvis forsyningssikkerheden i reservoiret ved Nakskov Ladegård Landvin-
dingslag kan sikres, er dette et godt alternativ til reservoiret øst for Langø. Det-
te skyldes ikke mindst de lave omkostninger og de få afværgeforanstaltninger 
forbundet med projektet.  

Det kan overvejes, om det er muligt at omlægge dræn eller lignende i det nord-
lige opland til Fladsø Rende. Herved vil det samlede opland øges, og den tilfør-
te vandmængde vil øges. 

Såfremt forsyningssikkerheden kan sikres, er næste skridt en forundersøgelse. 

Langø 

Nakskov Ladegård 
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