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Søernes målsætning 
Alle søer skal have et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv og de skal i videst muligt omfang 
være uden væsentlig påvirkning fra menneskelig aktivitet i oplandet. For de målsatte søer er 
angivet en målsætning med tilhørende kvalitetskrav, som søerne skal kunne leve op til for at 
opfylde målsætningen. Målsætningssystemet bygger på Miljøstyrelsens vejledning i recipient-
kvalitetsplanlægning fra 1983. I tabel 1 er en gennemgang af de enkelte målsætninger og 
deres betydning for søerne. 

Målsætning Definition 

Skærpet målsætning A1 særligt naturligt interesse-
område 

A2 badevand 

Søer, hvor særlige naturelementer 
ønskes beskytte og som er helt eller 
næsten upåvirket af menneskelig 
aktivitet 

Søer, der skal kunne anvendes til 
badning og lignende 

Generel målsætning B naturligt og alsidigt dyre- 
og planteliv 

Søer, hvor spildevandstilførslen og 
andre kulturbetingede påvirkninger 
ikke eller kun svagt påvirker det 
naturlige og alsidige plante- og dyre-
liv i forhold til basistilstanden 

Lempet målsætning C1 påvirket af spildevand, 
vandindvinding eller andre 
fysiske forhold 

Søer, der tillades påvirket af spilde-
vandstilførsel, vandindvinding eller 
andre fysiske påvirkninger 

Tabel 1.1 Søernes målsætning.

I 2000 vedtages Vandrammedirektivet i EU og er blevet indarbejdet i dansk lovgivning. I 
Vandrammedirektivet arbejdes der med økologisk tilstand i søerne (artikel 4 og bilag V). Den 
økologiske tilstand kan være høj, god eller moderat og svarer i væsentlige træk til de 
nuværende tre målsætninger, skærpet, generel og lempet målsætning. Derudover er der 
defineret ringe og dårlig økologisk tilstand, som tildeles de vandområder med uacceptabel 
vandkvalitet. Ud over den økologiske tilstand er der i Vandrammedirektivet også defineret 
beskyttede områder (artikel 6). Disse områder har i det nuværende system en skærpet 
målsætning. 

Inden 2009 skal der være udarbejdet vandplaner for vandområderne i Danmark, således at de 
kan leve op til de krav, der er angivet i Vandrammedirektivet. 16 år efter, at Vandrammedi-
rektivet er indarbejdet i dansk lovgivning skal alle søer mindst have en god økologisk 
tilstand.

I denne regionplan er søerne stadig klassificeret i henhold til målsætningssystemet fra 1983. 

Skærpet målsætning
Søer med en skærpet målsætning, kan enten være målsat som særligt naturvidenskabeligt 
interesse område eller som badevand. 

Målsætningen “særligt naturvidenskabeligt interesseområde” anvendes typisk for søer, hvor 
følgende interesser eller tilstande er højt prioriterede: 
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- Naturvidenskabelig forskning 

- Helt eller næsten upåvirket af menneskelig aktiviteter. 

- Bevaring af særlige plante- og dyrearter eller -samfund, herunder eventuelt søer udpeget i 
henhold til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og Den europæiske naturfredningskonvention 
eller andre EU direktiver, som Danmark er forpligtet til at opfylde. 

- Bevaring af særlige geologiske, hydrologiske, kulturhistoriske eller landskabelige 
værdier.

Målsætningen anvendes for søer, der af særlige årsager ønskes anvendt som naturvidenskabe-
ligt sammenligningsgrundlag ved vurdering af vandkvalitet og økologiske forhold i andre 
vandområder. Dernæst omfattes også søer, der af hensyn til bevarelse af særlige plante- og 
dyreforekomster kræver særlig beskyttelse. 

Vandområder målsat som naturvidenskabeligt interesseområde skal normalt tilstræbes helt 
friholdt for påvirkninger, der vil kunne ændre den økologiske tilstand. 

Dersom målsætningen ikke er fastlagt ud fra ønsket om at friholde søen som helhed for alle 
former for kulturpåvirkning, men kun for at beskytte for eksempel en bestemt plante- eller 
dyreart eller andet karakteristisk træk ved vandområdet og dets omgivelser, kan der tillades 
kulturpåvikrninger, såfremt disse ikke påvirker de forhold, som ønskes beskyttet gennem 
målsætningen. Karakter og omfang af den acceptable påvirkning beskrives i dette bilag (bilag 
2) til Regionplan 2001-2013. 

Målsætningen “badevand” anvendes for søer, hvor der ønskes mulighed for badning eller 
andre aktiviteter, hvor personer er i direkte kontakt med vandet. 

Selv om både den æstetiske og den hygiejniske vandkvalitet i en sø tilfredsstiller kravene til 
badevand, er dette ikke ensbetydende med, at søen bør målsættes som badevand. 

I en del søer kan badning af mange mennesker udgøre en betydelig på virkning af søen, for 
eksempel fordi den rodfæstede vegetation på badestederne ødelægges. Søer med målsætnin-
gen “naturvidenskabeligt interesseområde” bør derfor normalt ikke samtidig målsættes som 
“badevand”. 

Generel målsætning
Målsætningen “naturligt og alsidigt plante- og dyreliv” anvendes for søer, som kun tillades 
påvirket af kulturtekniske forhold i afstrømningsområdet, der ikke forhindrer, at den økologi-
ske tilstand kan være upåvirket eller svagt påvirket i forhold til baggrundstilstanden. 

Hovedsigtet med målsætningen er bevarelsen af et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv i 
søen. Generelt kan siges, at udledning af forurenende stoffer ikke må medføre, at der sker 
ændringer af de fysiske, kemiske og biologiske forhold i de pågældende søer. Plante- og 
dyrelivet må kun være upåvirket eller kun svagt påvirket af udledningerne. 

Denne målsætning bør anvendes for alle søer, med mindre særlige forhold betinger en anden 
målsætning. Målsætningen karakteriseres, som en målsætning om en basistilstand. 
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Ofte vil den økologiske basistilstand, uden for eksempel  spildevandspåvirkninger i afstrøm-
ningsområdet imidlertid ikke være kendt. Det kan derfor undertiden være vanskeligt at 
vurdere, hvor meget de nuværende udledninger har ændret søens oprindelige tilstand. En 
sådan vurdering må dog alligevel foretages inden den endelige målsætningsfastsættelse. 

For de skærpede målsætningers vedkommende er kravene bestemt af hensynet til ønsket om 
en særlig anvendelse. Målsætningen om et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv er derimod 
langt bredere, og den dækker hensynet til de økologiske forhold i søen som helhed. Basismål-
sætningen bør derfor som minimum også anvendes for søer, der målsættes som badevand. 

Lempet målsætning
Denne målsætning anvendes for søer, hvor den økologiske tilstand er påvirket, for eksempel 
af lovlige udledninger eller vandindvinding i søen eller i afstrømningsområdet. Den tilladelige 
grad af påvirkning skal dog altid fastsættes for hver enkelt sø. 

Selv om der målsættes med lempede krav, må for eksempel spildevandsudledninger ikke 
forhindre, at der kan være en fiskebestand. 

Målsætningen vil især være aktuel for søer, hvor det viser sig, at omfanget og arten af 
foranstaltningerne ikke står i rimeligt forhold til muligheden for at opnå en basistilstand, jvnf. 
proportionalitetsprincippet for miljøret. 

Målsætningen C1 anvendes, hvis søen tillades påvirket af spildevand, vandindvinding eller 
andre fysiske indgreb. Lempelsen gælder kun specificerede påvirkninger. 

Kun i søer, der målsættes C1, kan der tillades påvirkninger fra overflade- og grundvandsind-
vinding.
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Kvalitetskrav
Ud over de krav om for eksempel et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv, der ligger i de 
enkelte målsætninger, er der til hver enkelt målsat sø opstillet kvalitetskrav, som den ligeledes 
skal kunne leve op til, for at kunne opfylde sin målsætning. Disse kvalitetskrav er formuleret 
på en sådan måde, at det skønnes at hvis søen kan leve op til disse, kan søen sandsynligvis 
også leve op til sin målsætning. Der kan dog være undtagelser fra dette, idet kvalitetskravene 
kun dækker en mindre del af det fysiske og biologiske system, som en sø består af. 

Storstrøms Amt, har valgt at stille krav til sommermiddelsigtdybden, sommermiddelkoncen-
trationen af klorofyl-a, og undervandsvegetationen, idet det er parametre, som beskriver 
miljøtilstanden i søen og som er nemme at måle. 

Hvor stor sommermiddelsigtdybden, sommermiddelkoncentrationen af klorofyl-a og 
udbredelsen af undervandsvegetationen skal være, er fastsat ved hjælp af simple sømodeller. 
Hvilke arter, der som minimum skal vokse i søen, bedømmes ud fra den viden amtet har om 
hvilke planter, der tidligere har vokset i søerne og hvilke, der vokser i søerne i dag. 

Sommermiddelsigtdybden beregnes ved at tage samtlige sigtdybdemålinger i perioden 1. maj 
til 30. september og lave et tidsvægtet gennemsnit af målingerne. 

Sommermiddelkoncentrationen af klorofyl-a beregnes ved at tage samtlige koncentrationsmå-
linger i perioden 1. maj til 30. september og lave et tidsvægtet gennemsnit af målingerne. 
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Forklaring til bilag 2 
På de følgende sider er samtlige målsatte søer i Storstrøms Amt beskrevet. Hver sø har én 
side, hvor oplysninger om søen angives. 

Øverst angives søens navn, stationsnummer og målsætning. Stationsnummeret anvendes af 
amtet til angivelse af det sted i søen, hvor der udtages fysisk/kemiske prøver. Hvor der er 
angivet to eller flere stationsnumre er der flere bassiner, hvor der utages prøver. Dette gælder 
for eksempel Holmegårds Mose og Flintinge Mose. Derefter er der et kort med angivelse af 
søens beliggenhed. I de søer, hvor der er flere bassiner og dermed flere prøvetagningsstationer 
er disse på kortet angivet med en stjerne. 

Under kortet er der et skema med angivelse af de kvalitetskrav, der er opstillet for, at søen 
opfylder sin målsætning. 

Derefter er der opstillet morfometriske og oplandsmæssige data for søen i den udtrækning de 
er kendte. I visse tilfælde er oplandet ikke kendt og derfor heller ikke arealanvendelsen eller 
spildevandsbelastningen fra spredt og/eller bymæssig bebyggelse. De felter, hvor disse data 
skulle være angivet, vil være udfyldt med tre streger. 

Herunder kommer der en kort beskrivelse af søen, dens placering og den dannelse, og hvis der 
i øvrigt er interessante oplysninger, der knytter sig til søen, vil de beskrives her. Det er blandt 
andet herunder, der er en beskrivelse af, hvor stor belastningen er fra spredt og/eller bymæssig 
bebyggelse.

Hvis søen ikke opfylder sin målsætning og det skønnes, at spildevandsbelastningen fra den 
spredte bebyggelse i oplandet er en væsentlig medvirkende årsag hertil, skal spildevandet fra 
den spredte bebyggelse renses for fosfor (se afsnit 5.1.4 retningslinie 7 i Regionplanen og 
Tillæg nr. 4 til Regionplan 1997-2009), idet fosfor erfaringsmæssigt er den begrænsende 
faktor for væksten i søer. 

Til sidst er der en angivelse af om søen i løbet af de sidste 10 år har opfyldt sin målsætning 
eller ej. Nogle år er der ikke sket en vurdering af hvorvidt en given sø opfylder sin 
målsætning eller ej og for enkelte søer er det ikke muligt at vurdere. Dette er angivet med i.v. 
I nogle søer er der foretaget målinger uden at de har været målsat. Dette angives med i.m.
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St. nr.: 64.72.50                              Aborre Sø                                           Målsætning: A1

           
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 30  μg/l >2,0 m --- 

Sødata Totalt opland 19,5 ha 

Søareal 2,1 ha Dyrket areal 2,8 ha 

Max. Dybde 18,5 m Skov 12,3 ha 

Middeldybde 7,8 m Byzone 0 ha 

Volumen 165.000 m3 Øvrigt 2,2 ha 

Gns. opholdstid ikke beregnet Ferskvand 2,2 ha 

Beskrivelse: Aborre Sø er en af Høje Møn søerne, beliggende i det højtliggende bagland til Møns 
Klint. Søen er et jordfaldshul, dannet ved indsynkning af kalkundergrunden. Søen ligger i et fredet 
område, der endvidere er udpeget som internationalt vandfugleområde. Der er ingen kendte tilløb til 
søen og afløbet løber via et rørlagt vandløb til Sømosebæk. Der tilledes ikke spildevand til søen, der 
tidligere er brugt som drikkevand til en nærliggende campingplads. Der dannes springlag hver 
sommer og sandsynligvis også vinter, da søen er meget dyb og ligger forholdsvis beskyttet for 
vinden. På grund af hård bund og stejle sider, vil en rodfæstet undervandsvegetation have svært 
ved at etablere sig. Der er fundet spredte bestande af kildemos. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Park/anlæg

Campingplads

Vold/voldsted

Vejrmølle

Lindebakker

Lollikebakke

Havrehøj
Skriverhøj

Hylledals Fald
Hylle

Lille Ørnebjerg

Store Ørnebjerg

Aborrebjerg
Aborresø

Store Geddesø

Havrelukke

Hunosøgård

Langbjerg

Plantehaverne

Kildedalsgård

Dingelbjerg

Hunesø

Klintholm Avlsgård

Klintholm
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St. nr.: 68.41.10                       Akselved Mose                                                  Målsætning: C1  

           
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 95  μg/l > 0,7 m mindst ud til 0,7 m´s dybde 

Sødata Totalt opland 122 ha 

Søareal 2,2 ha Dyrket areal 36 ha 

Max. Dybde 4,0 m Skov 78 ha 

Middeldybde 1,0 m Byzone 0 ha 

Volumen 22.000 m3 Øvrigt 5 ha 

Gns. opholdstid 25 dage Ferskvand 3 ha 

Beskrivelse: Akselved Mose er beliggende ved hovedlandevej A2 4-5 km syd for Rønnede i Fladså 
Kommune. Mosen kaldes også Skovbakke sø eller  Staustrup mose. Søen er dannet ved tørvegravning 
i et lille højmoseområde. Der tilledes spildevand fra ejendomme svarende til ca. 13 p.e. Indtil 1990 
modtog mosen mekanisk renset spildevand fra Akselved Motel og Tankstation. Der er rørlagt tilledning 
fra hovedvejen i søens vestlige ende og fra søens sydlige side er der rørlagt afløb til et tilløb til 
Krobækken. Der udsættes og fodres ænder i mosen. Der er ikke observeret undervandsvegetation i 
mosen siden midten af 90èrne.  Det er oplyst, at der findes ål, suder og karruds, ligesom der er 
observeret yngel, formodentligt af skalle og løje. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

       

Målestok: 10cm = 1,6km 
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Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l til bund ud til max. dybde 

Sødata Totalt opland  430 ha 

Søareal 0,9 ha Dyrket areal -  ha 

Max. Dybde - m Skov  - ha 

Middeldybde  - m Byzone  - ha 

Volumen  - m3 Øvrigt  - ha 

Gns. opholdstid - år Ferskvand  - ha 

Beskrivelse: Den oprindelige sø på ca. 26 ha blev afvandet i 1930'erne og blev i en årrække udnyttet 
landbrugsmæssigt, men er siden opgivet. I dag er der kun et mindre åbent vandspejl fordelt på to små 
søer, henholdsvis 0,2 ha og 0,7 ha i områdes østlige del. Resten er groet til med tagrør. Desuden er 
rørsumpen flere steder ved at gro til med pil og birk. Søen, som ejes af Fugleværnsfonden, har et 
opland på 4,3 km². Der foreligger et skitseprojekt for at gennemføre naturgenopretning i Barup Sø. 
Projektet foreslår en vandstandsændring for at forøge det omkringliggende vandlidende areal til gavn 
for fugle. Den frie vandflade vil ikke forøges. Det har ikke været muligt at udtage prøver, og om det 
vides derfor ikke om målsætningen overholdes. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 i.m. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. 

St. nr.: 60.10.40                                      Barup Sø                                   Målsætning: B

Målestok: 10 cm = 6,5 km 
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St. nr.: 69.70.10                                   Bassø                                           Målsætning: B

M
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km

            
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

<75  μg/l > 1 m ud til max. dybde 

Sødata Totalt opland --- ha 

Søareal 3,0 ha Dyrket areal --- ha 

Max. Dybde m Skov --- ha 

Middeldybde m Byzone --- ha 

Volumen m3 Øvrigt --- ha 

Gns. opholdstid  år Ferskvand --- ha 

Beskrivelse: Bassø, også kaldet Vejløskov Sø, er beliggende sydvest for Vejlø. Søens historie 
fortaber sig i det uvisse. Der har oprindeligt været en vig, som ved tilsanding er blevet afskåret. På 
kort fra 1831 er der ingen antydning af åbent vand. Der er senere lavet et lille dige, med rørlagt 
afløb til havet. I begyndelsen af 50'erne bestod søen af  2 små vandhuller. Det var meningen at 
søen skulle udgraves i 1990'erne, men det blev kun således, at den blev U-formet med en stor ø i 
midten. Søens kvalitet er ikke vurderet. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 i.v  i.v  i.v  i.v  i.v  i.v i.v i.v i.v.
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St. nr.: ---                                        Bavelse Sø                                         Målsætning: A1/A2

              Målestok: 1 cm = 0,5685 km 

Krav 

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l > 2,5 m mindst ud til 5 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 73.000 ha 

Søareal 89,5 ha Dyrket areal --- ha 

Max. Dybde 8,8 m Skov --- ha 

Middeldybde 4,6 m Byzone --- ha 

Volumen 4.100.000 m3 Øvrigt --- ha 

Gns. opholdstid Ferskvand --- ha 

Beskrivelse: Bavelse Sø indgår i Vandmiljøplanens overvågningsprogram og Vestsjællands Amt varetager 
undersøgelserne. Bavelse Sø er det nederste af de tre bassiner i Tystrup-Bavelse sø-komplekset. Den er adskilt 
fra Tystrup Sø nedre bassin af det til tider delvist oversvømmede Rejnstrup Holme. Den permanente forbindelse 
mellem bassinerne udgøres af et ca. 200 m langt åløb. Ud over det helt dominerende hovedtilløb fra Tystrup Søs 
nedre bassin er der kun tilløb fra Torpe Kanal, der udmunder i søen tæt ved afløbet.  Bavelse Sø må 
karakteriseres som stærkt eutrofieret; tilstanden er ringere end i den ovenfor liggende Tystrup Sø. For at bringe 
søen til at overholde sin målsætning er det nødvendigt at nedbringe fosforbelastningen mest muligt fra såvel 
renseanlæg som fra den spredte bebyggelse i oplandet. Denne nedbringelse af fosforbelastningen er opstillet som 
et krav i regionplanen for Vestsjællands Amt.  

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 i.v. i.v. Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej



12

St. nr.: 67.10.20                                   Benthes Sø                                      Målsætning: B

     
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l >1,0 m ud til max. dybde 

Sødata Totalt opland 213,3 ha 

Søareal 1,2 ha Dyrket areal 100,3 ha 

Max. Dybde 1,1 m Skov 96,1 ha 

Middeldybde 0,6 m Byzone 0,0 ha 

Volumen 7.200 m3 Øvrigt 13,7 ha 

Gns. opholdstid 10 dage Ferskvand 3,2 ha 

Beskrivelse: Benthes Sø ligger nedstrøms Bundløs Sø i Mern å systemet. Det er en brunvandet sø 
med ringe dybde. Søen ligger omgivet af skov, og dermed ringe vindpåvirkning. Benthes Sø har et stort 
opland, der er ligeligt delt mellem skov og dyrkede arealer. Søen modtager spildevand fra ca. 16 huse. 
Der har i de senere år været udsætning og fodring af ænder i søen. I 1998 er der udarbejdet en 
handlingsplan over tiltag der kan forbedre miljøtilstanden i Benthes Sø. Heri anbefales det bl.a. at 
andeholdet reduceres, vandstanden hæves og spildevandspåvirkningen fra Skallerup reduceres. I 
forbindelse med vandstandshævningen i Ugledige Sø og Lekkende Sø i 2003, blev også vandstanden i 
Benthes Sø hævet.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej i.v.

Målestok: 10 cm = 1,9 km 
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St. nr.: 52.90.10                            Birket Grusgrav                               Målsætning: B

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50 μg/l > 1,5 m mindst ud til1,5 m’s dybde 

Sødata Totalt opland --- ha 

Søareal 6,0 ha Dyrket areal --- ha 

Max. Dybde 4,1 m Skov --- ha 

Middeldybde 2,3 m Byzone --- ha 

Volumen 114.000m3 Øvrigt --- ha 

Gns. opholdstid lang Ferskvand --- ha 

Beskrivelse: Birket Grusgrav er en privatejet nedlagt grusgrav. Grusindvindingen ophørte i 
slutningen af 80'erne. Oplandet er, som for alle grusgrave ukendt, men de nærmeste omgivelser 
består fortrinsvis af dyrkede arealer og lidt skov. Der er ikke overfladiske afløb fra eller tilløb til søen. 
Vandskiftet sker via grundvandsstrømning Søen belastes formentlig kun med næringsstoffer fra de 
omliggende dyrkede arealer og fra et mindre andehold i søen. Rørskoven er begrænset og består af 
tagrør og dunhammer. Undervandsvegetationen består hovedsaglig af tornfrøet hornblad. I 2000 
konstateredes kruset og børstebladet vandaks. Derudover er der en mindre bevoksning af 
vandpileurt. Fiskebestanden er ukendt, men ejeren har fanget skaller og småaborrer.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 ja ja ja ja ja ja ja ja i.v.

Målestok: 10 cm = 1,8 km 
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St. nr.: 69.10.10                      Blødemade Sø                                           Målsætning: C1

           
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 100 μg/l >0,5 m  mindst ud til 0,5 m 

Sødata Totalt opland 111,3 ha 

Søareal 4,9 ha Dyrket areal 33,3  ha 

Max. Dybde 1,7 m Skov 63,5  ha 

Middeldybde 1,0 m Byzone 0,0 ha 

Volumen 49.000 m3 Øvrigt 8,9 ha 

Gns. opholdstid 53 dage Ferskvand 5,6 ha 

Beskrivelse: Blødemade sø er en lavvandet skovsø dannet i 1935 ved en opdæmning. Søen  har 
tidligere været anvendt som karpedam. Søens opland består hovedsagelig af arealer bevokset med 
skov. Der er 2 mindre tilløb og 2 afløb fra søen, hvoraf det største danner starten på Fladsåen. 
Søen er meget næringsrig og tilførslen af næringsstoffer stammer hovedsagelig fra mange års 
udsætning og  fodring af flere hundrede gråænder. Fiskeundersøgelse har vist, at der kun findes 
søkarudser i søen. Søen opfylder ikke sin målsætning. Det umiddelbare opland rummer 1 ejendom 
svarende til  ca. 2,5 p.e. I 2001 blev søen tørlagt og den vegetation der efterfølgende groede op på 
søbunden blev høstet og kørt bort. Herved blev en del af bundens næringsstoffer fjernet. I 2003 blev 
søen atter genskabt. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. i.v. i.v. 

Målestok: 10 cm = 1,4 km 
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St. nr.: 59.23.20                             Bolmosen                                             Målsætning: B

           
Krav 

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l > 1,0 m mindst ud til 1,0  m’s dybde 

Sødata Totalt opland 186  ha 

Søareal 2,5 ha Dyrket areal 120 ha 

Max. Dybde 3,8 m Skov 46 ha 

Middeldybde 1,7 m Byzone 0 ha 

Volumen 43.000 m3 Øvrigt 16 ha 

Gns. opholdstid 26 dage Ferskvand 4 ha 

Beskrivelse: Bolmosen er en lille  middeldyb tørvegrav. Søen ligger øverst i Fladsåens opland i 
Fladså Kommune. Oplandet er forholdsvis stort og består af overvejende agerland. Søen 
gennemløbes af Åside vandløb, der er  åbent tilløb  i den nordøstlige ende, mens afløbet til 
Fladsåen er rørlagt og ligger i nordvestenden. Der er ingen undervandsvegetation og rørskov ses 
kun i søens vestende. Bolmosens uklare tilstand skyldes dels spildevand fra 14 ejendomme 
svarende til 35 p.e., samt længere tids udsætning og fodring af flere hundrede gråænder. 
Fiskebestanden er ikke undersøgt, men der er fundet døde aborrer og gedder. Der desuden set 
småfisk, sandsynligvis skaller. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 3,1 km 
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St. nr.: 73.14.10                               Bonderup Mose                                   Målsætning:
A1

           
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

<25  μg/l >3,0 m mindst ud til 3,2 m 

Sødata Totalt opland 62,7 ha 

Søareal 1,8 ha Dyrket areal 49,9 ha 

Max. Dybde 4,5 m Skov 4,0 ha 

Middeldybde 2,5 m Byzone 0 ha 

Volumen 45.000 m3 Øvrigt 6,8 ha 

Gns. opholdstid --- år Ferskvand 1,9 ha 

Beskrivelse: Bonderup Mose er beliggende 3 km øst for Næstved, vest for landsbyen Bonderup. 
Søen, som udgør en del af mosen, er på vestsiden afgrænset af fredskov. Søen, som tidligere har 
modtaget vand fra 2 dræntilløb, har afløb til et tilløb til Jydebæk. Bonderup Mose er meget klarvandet 
og har en udbredt undervandsvegetation, bl.a. bestående af kamtusindblad, som er optaget på listen 
over truede, sårbare og sjældne arter (rødliste-arter) i Storstrøms amt. I rørsumpen vokser Hvas 
Avneknippe, der ligeledes er en såkaldt rødlisteart. Der foregår opdræt af krebs i søen. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 ja ja ja ja ja ja ja ja i.v.

Målestok:



17

St. nr.: 58.50.10 /13 /15                          Borremose                                                 Målsætning: A1

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 25  μg/l til bund ud til max. dybde 

Sødata Totalt opland - ha 

Søareal 7,3 ha Dyrket areal - ha 

Max. Dybde 1,0 m Skov  - ha 

Middeldybde 0,5 m Byzone - ha 

Volumen 37.000 m3 Øvrigt  - ha 

Gns. opholdstid --- år Ferskvand  - ha 

Beskrivelse: Borremosen ligger i Hannenov Skov på Midtfalster. Den består af flere mere eller mindre 
sammenhængende tørvegrave i Listrup Lyng og Virket Lyng, plus et bassin vest herfor benævnt 
Krabbes Mose. Alle bassinerne er lavvandede tørvegrave og mere eller mindre under tilgroning. 
Bassinerne er omgivet af skov og afvander til Tingsted Å. Oplandet til mosen kan ikke defineres. 
Mosen gennemskæres af mange kanaler/vandløb i hele mosen, der afvander til Tindsted Å. Det 
betyder, at det er meget lidt vand der når ned til de åbne vandflader i mosen. Oplandet består af skov 
og enge. I 1996 er der udarbejdet en rapport med en handleplan for Borremosen. Som foreslået i 
handleplanen er der over en 3-årsperiode udsat geddeyngel i søen for at reducere mængden af 
fredfisk.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Målestok: 10 cm = 1,8 km 
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St. nr.: 59.90.20                    Borresminde Grusgrav                               Målsætning: B 

Målestok: 1 cm = 0,1328 km 

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50 μg/l > 1,5 m mindst ud til 1,8 m’s dybde 

Sødata Totalt opland --- ha 

Søareal 1,7  ha Dyrket areal --- ha 

Max. Dybde 9,5 m Skov --- ha 

Middeldybde 4,0 m Byzone --- ha 

Volumen 68.000 m3 Øvrigt --- ha 

Gns. opholdstid lang Ferskvand --- ha 

Beskrivelse: Grusgravningerne stoppede i 1996 og benyttes nu til lystfiskersø. Søen er lille og 
klarvandet med en forholdsvis stor gennemsnitsdybde. Oplandet kendes ikke men de nærmeste 
omgivelser består af dyrkede arealer. Rørskoven er smal og består af tagrør og dunhammer. 
Undervandsvegetationen er vidt udbredt og artsrig.  Hyppige er  kruset-, svømmende- og 
børstebladet vandaks samt kransnålalger. Fiskebestanden er ikke undersøgt, men der udsættes 
jævnligt regnbueørreder til glæde for lystfiskerne. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 i.m. i.m. Ja ja Ja Ja Ja Ja i.v.
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St. nr.: 67.10.10                               Bundløs Sø                                            Målsætning: B

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 25  μg/l >1,5 m ud til max. dybde 

Sødata Totalt opland 9,9 ha 

Søareal 2,0 ha Dyrket areal 0 ha 

Max. Dybde 2,0 m Skov 7,9 ha 

Middeldybde 1,0 m Byzone 0 ha 

Volumen 20.000 m3 Øvrigt 0 ha 

Gns. opholdstid 1-2 år Ferskvand 2 ha 

Beskrivelse: Bundløs Sø er den øverste sø i Mern å systemet. Det er en cirkulær lavvandet sø 
omgivet af Teglstrup skov. Oplandet er lille, fordi der i 1965 blev gravet en omfangsgrøft, der leder 
vandet uden om søen. I forhold til oplandets størrelse, er fosforkoncentrationen høj. Der bliver udsat 
og fodret ænder. Der findes en meget kraftig undervandsvegetation bestående af tornløs hornblad. 
Store del af søen er dækket af åkander. Der er udarbejdet en handleplan for at forbedre tilstanden i 
søen.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja i.v.

Målestok: 10 cm = 1,1 km 
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St. nr.: 62.50.10                         Busemarke Sø                                                Målsætning: B

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 25  μg/l til bund ud til max. dybde 

Sødata Totalt opland 1125 ha 

Søareal 3,2 ha Dyrket areal 857,1 ha 

Max. Dybde 0,9 m Skov 146 ha 

Middeldybde 0,5 m Byzone 0 ha 

Volumen 15.800 m3 Øvrigt 117,9 ha 

Gns. opholdstid --- år Ferskvand 4,2 ha 

Beskrivelse: Busemarke Sø ligger i Busemarke Mose på det sydøstlige Møn, vest for Klintholm havn. 
Busemarke Mose er et større vådområde bestående af græsningsenge og  rørskov. Moseområdet 
gennemstrømmes af vandløbene Risbæk og Møllebæk. Vandstrømmene i området er ikke entydige, 
hvilket betyder, at det er varierende vandmængder og belastning, der tilføres selve søen i Busemarke 
Mose. Området afvandes gennem Nyhåndsbæk til Hjelm bugt. Det meget store opland består 
hovedsageligt af landbrugsarealer, men indeholder desuden en del bebyggelser, som belaster mosen 
med spildevand, svarende til godt 100 p.e. På trods af et højt indhold af næringssalte har søen en god 
sigtdybde. Der er en udbredt  undervandsvegetation, hovedsagelig bestående af hornblad. I søens 
nærmeste omgivelser findes eng, rørskov og hængesæk. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 ja ja ja i.v. i.v. ja ja ja ja

Målestok: 10 cm = 3,4 km  
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St. nr.: 73.07.20                               Denderup Sø                                   Målsætning: A1

            
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 25  μg/l til bund ud til max. dybde 

Sødata Totalt opland 161 ha 

Søareal 4,5 ha Dyrket areal 27 ha 

Max. Dybde  1,8 m Skov 117 ha 

Middeldybde 1,0 m Byzone 0 ha 

Volumen 45.000 m3 Øvrigt 12 ha 

Gns. opholdstid 0,1 år Ferskvand 5 ha 

Beskrivelse: Denderup Sø er beliggende i Denderup Vænge ca. 4 km vest for Rønnede by. Søen er 
en opdæmmet skovsø, der tidligere anvendtes til karpeopdræt under Gisselfeld Gods. Ved søens 
østlige side er der afløb via et stigbord til Møllebæk. Møllebæk er en del af Susåens vandløbssystem. 
Tilløbet i søens sydvestlige side samler en række små vandløb og drænkanaler, der løber gennem 
skov og moseområder. Søen modtager spildevand fra spredt bebyggelse svarende til 23 p.e. Denderup 
Sø er klarvandet og opfylder sin målsætning, men det anbefales, at vandstanden sikres, idet en 
sænkning af vandstanden vurderes at kunne have en negativ effekt på vandkvaliteten. Fiskebestanden 
i søen består hovedsagelig af små aborrer og nogle få gedder. Søbunden er stort set dækket af 
vegetation af vekslende artssammensætning. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Målestok: 10 cm = 3,2 km 
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St. nr.: 71.82.10                              Dybsø                                               Målsætning: B

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l > 1,5 m Mindst ud til 1,8 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 244 ha 

Søareal 0,9 ha Dyrket areal 163 ha 

Max. Dybde 3,8 m Skov  33 ha 

Middeldybde 2,0 m Øvrigt  23 ha 

Volumen 18.000 m3 Ferskvand  25 ha 

Gns. opholdstid 1 dag   

Beskrivelse: Dybsø ligger  på det nordlige Stevns i Stevns Kommune, lige nord for den meget større 
Gjorslev Møllesø og ejes lige som denne af Gjorslev Gods. Søen er lille og forholdsvis dyb, og er 
omgivet af skov mod nord, vest og syd. Øst for søen skråner en mark ned mod søen. Søen er 
omkranset af en smal rørskov, der er bestemt af søens morfometri. Oplandet  består af et mindre 
direkte opland. Tidligere løb vandet fra Gjorslev Møllesø gennem Dybsø, men det ledes nu udenom. 
På grund af den tidligere tilledning af vand fra Gjorslev Møllesø er der opbygget en stor fosforpulje, 
som nu giver en stor intern belastning, hvorfor søen ikke kan opfylde sin målsætning. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v.

Målestok: 10 cm = 1,3 km  
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St. nr.: 68.61.10                                  Even                                                Målsætning: B

           Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l til bund Ud til max. dybde 

Sødata Totalt opland 664 ha 

Søareal 23,6 ha Dyrket areal 428,9 ha 

Max. Dybde 0,6 m Skov 149,6 ha 

Middeldybde 0,3 m Byzone 0 ha 

Volumen 68.000 m3 Øvrigt 60,9 ha 

Gns. opholdstid 14 dage Ferskvand 24,7 ha 

Beskrivelse: Even ligger vest for Præstø. Søen ligger i en slugt, der udmunder i Præstø Fjord. Søen 
er en brakvandssø. I 1915 anlægges der sluseporte, der bevirker, at søen bliver fersk. Efter fjernelse af 
sluseportene i løbet af 80'erne bliver søen igen brakvandssø. Even er meget næringsrig, der er ingen 
undervandsvegetation og bunden er dækket af et tykt lag mudder. Der er tilløb til søen i den sydlige 
ende og afløb til Præstø Fjord i den nordlige ende. Der tilledes spildevand fra spredt bebyggelse 
svarende til 50 p.e. og indtil 1989 blev der tilledt spildevand fra Evensølund, det nuværende Tokai 
Bording School. Derudover er der en væsentlig belastning fra de omkringliggende dyrkede arealer. Der 
udsættes og fodres hver år et betydeligt antal ænder. Siden 1997 er søen ikke blevet undersøgt, idet 
der er konstateret ynglende havørne i området. Der er dog ikke noget, der tyder på, at søen i perioden 
1998-2000 skulle kunne opfylde sin målsætning. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v.

Målestok: 10 cm = 3,9 km 
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St. nr.: 56.60.10                                   Fladet                                           Målsætning: B

             

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 25  μg/l til bund ud til max. dybde 

Sødata Totalt opland 701,7 ha 

Søareal 15,9 ha Dyrket areal 532,0 ha 

Max. Dybde 0,3 m Skov 73,5 ha 

Middeldybde 0,2 m Byzone 0 ha 

Volumen 32.000 m3 Øvrigt 78,5 ha 

Gns. opholdstid 7 dage Ferskvand 17,6 ha 

Beskrivelse: Fladet er en større meget lavvandet fersk strandsø med blød sandbund, der fungerer 
som vildtreservat. Oplandet er forholdsvis stort og udgøres overvejende af dyrkede arealer. Det 
største tilløb, Låge Å, der ledes til søen via en pumpestation,  modtager spildevand fra oplandet. 
Vegetationen er skiftende, men arter som vandranunkel, børstebladet vandaks og trådalger er faste. 
Der findes kun rørskov på vestsiden. De øvrige arealer græsses af kvæg. Fiskebestanden er ikke 
undersøgt, men der er i forbindelse med tilsynene registreret hundestejler i søen. Det umiddelbare 
opland rummer ejendomme svarende til en belastning på ca. 155 p.e. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej i.v i.v i.v. i.v. i.v i.v i.v. i.v. 

Målestok: 10 cm = 3,2 km 
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St. nr.: 57.30.10 /20 /30                                Flintinge Mose                                   Målsætning: B

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 70  μg/l > 1,0 m mindst ud til max. dybde 

Sødata Totalt opland 2315 ha 

Søareal 67,5 ha Dyrket areal 1858 ha 

Max. Dybde 1,6 m Skov 252 ha 

Middeldybde 0,4 m Byzone 110 ha 

Volumen 270.000 m3 Øvrigt 25 ha 

Gns. opholdstid Ferskvand 69 ha 

Beskrivelse: I Flintinge Mose findes en række lavvandede søer opstået ved tørveskæring i mosen. 
Søerne ligger langs Flintinge Å, men åen løber kun direkte igennem enkelte af dem. Oplandet til 
Flintinge Å består hovedsagelig af landbrugsarealer med en del spredt bebyggelse, i alt 434 p.e. 
Spildevandet fra Toreby blev afskåret i 1991 og spildevandet fra Grænge og Grænge Mølleby blev 
afskåret i 1996. Der er kun udført undersøgelser i tre af disse søer, nemlig bassinet ved Bodillund, 
bassinet øst for Langgård og bassinet ved Grænge Mølleby. De undersøgte bassiner er 
overvejende omgivet af skov og arealer med rørskov. Der bliver udsat og fodret ænder i flere af 
bassinerne, der ligeledes anvendes til sportsfiskeri. Flintinge Mose ligger i Sakskøbing og Nykøbing 
Kommuner. Mosen ejes af Det Classenske Fideokommis og privatpersoner. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 6,1 km 
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St. nr.: 70.50.10                            Gevnø Sø                                          Målsætning: C1

          

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 100  μg/l > 0,5 m ---  

Sødata Totalt opland 33,5 ha 

Søareal 1,3 ha Dyrket areal 18,9 ha 

Max. Dybde 1,10 m Skov  0 ha 

Middeldybde 0,7 m Byzone 0 ha 

Volumen 9.000m3 Øvrigt  13,2 ha 

Gns. opholdstid --- Ferskvand  1,4 ha 

Beskrivelse: Gevnø Sø ligger på Stevns mellem landsbyerne Lyderslev og Gevnø. Gevnø Sø er 
lille og lavvandet med et lille opland. Der er rørlagt afløb til Spangsbæk. Søen er omgivet af en 
rørskov af varierende bredde, med islæt af buske og småtræer. Søen har indtil 1987 modtaget 
spildevand fra dele af Lyderslev. Næringsstofkoncentrationerne i søen er meget høje og skyldes 
hovedsagelig intern belastning på grund af tidligere tiders belastning af søen. Der ligger to 
ejendomme i oplandet, som muligvis udleder spildevand til søen. Gevnø Sø har aldrig overholdt sin 
målsætning.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 2,1 km 
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St. nr.: 71.80.40                              Gjorslev Møllesø                                    Målsætning: B

          

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l > 1,5 m mindst ud til 1,8 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 234 ha 

Søareal 23,6 ha Dyrket areal 159 ha 

Max. Dybde 6,6 m Skov 29 ha 

Middeldybde 2,7 m Byzone 0 ha 

Volumen 620.000 m3 Øvrigt 22 ha 

Gns. opholdstid Ferskvand 24 ha 

Beskrivelse: Gjorslev Møllesø er beliggende på det nordøstlige Stevns i Stevns Kommune. Søen er 
delvist kunstig, idet det nordvestlige bassin er opstået ved opstemning.  Den er omgivet Gjorslev 
Bøgeskov mod øst og af Søholm Skov mod nord. Mod vest og syd er der enge ned til søen. Søen har 
udløb i det nordvestlige hjørne. Vandet løber ud i Køge Bugt. Gjorslev Møllesø har i dag 2 små 
overjordiske tilløb, idet  Møllerenden i 1969 blev afskåret fra søen på grund af kraftig forurening. Søen 
blev i 1972 ramt af en kraftig ajleforurening.  Der er tidligere udsat ål, gedder, sandart og aborre i søen. 
Godset Gjorslev, som ejer søen, foretager opfiskning af skalle og brasen for at bedre den biologiske 
tilstand. Søen er en vigtig rasteplads for gæs. Der er udsat geddeyngel i søen over en 3-årsperiode for 
at reducere mængden af fredfisk. 

Opfylder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

målsætning Nej  Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Målestok: 10 cm = 3,0 km 
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St. nr.: 73.63.10                                Glumsø Sø                                                 Målsætning: B

          
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l > 1,0 m mindst ud til 1,0 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 723 ha 

Søareal 25,4 ha Dyrket areal 461 ha 

Max. Dybde 2,1 m Skov 131 ha 

Middeldybde 1,3 m Byzone 102 ha 

Volumen 330.000 m3 Øvrigt 4 ha 

Gns. opholdstid 2-3 mdr. Ferskvand 25 ha 

Beskrivelse: Glumsø Sø ligger umiddelbart syd for Glumsø by i Suså kommune, og er på de øvrige 
sider omgivet af enge og marker. Søen tilføres vand fra kommunevandløb 9, kaldet Kølebæk, i dens 
nordvestlige hjørne samt fra 2 mindre tilløb på den østlige side af søen. Afløbet sker via Telemarks-
grøften, i den sydlige ende, til Torpe kanal. Søen har tidligere modtaget spildevandet fra byen, men i 
1981 blev udløbet fra det kommunale renseanlæg ført under søen direkte til afløbet. I 1991 blev 
renseanlægget desuden udbygget, således at antallet af aflastninger til søen i forbindelse med kraftig 
nedbør blev nedsat. Søen bærer dog stadig præg af fortidens synder. Der har været drevet 
erhvervsfiskeri i søen indtil 1963, hvor den sidste fiskeriforpagter gav op. I dag er fiskeretten udlejet til 
en sportsfiskerforening fra  Næstved. Søen er privatejet. Der er udarbejdet en handleplan for 
forbedring af søens vandkvalitet og over en 3-årsperiode er der udsat geddeyngel for at reducere 
mængden af fredfisk. 

Opfylder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 målsætning  Nej  Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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St. nr.: 53.90.10                                 Hobyskov Sø                                   Målsætning: B

    Målestok: 1 cm = 0,1313 km  

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75 μg/l >1 m mindst ud til 1 m’s dybde  

Sødata Totalt opland --- ha 

Søareal 2,7 ha Dyrket areal --- ha 

Max. Dybde 1,5 m Skov --- ha 

Middeldybde 0,5 m Byzone --- ha 

Volumen 13.400 m3 Øvrigt --- ha 

Gns. opholdstid --- år Ferskvand --- ha 

Beskrivelse: Hobyskov sø er beliggende på det sydlige Lolland. Det er en tidligere grusgrav og den 
har tilsyneladende kun det opland, der ligger lige op ad søen. Der er ingen kendte afløb fra eller tilløb 
til søen. Med det formodede opland vil der ikke være noget spildevand fra spredt bebyggelse, der 
ledes til søen. Søen fungerer som Put & Take sø, så det må formodes, at der er ørreder i søen, men 
ellers er der ikke noget kendskab til fiskebestanden. Undervandsvegetation er yderst sparsom. Der er 
konstateret børstebladet og kruset vandaks og nogle år trådalger. Rørsumpen er ikke særlig udviklet 
og der vokser små buske og træer helt ned til søbredden.  

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 i.m. Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej i.v. 
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St. nr.: 73.25.10 / 15/ 20  73.57.05      Holmegårds Mose                                    Målsætning: B

Krav
Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

<50  μg/l >1,0 m ud til max.dybde 

Sødata Totalt opland Ca. 890 ha 

Søareal godt 50 ha Dyrket areal - ha 

Max. Dybde - m Skov - ha 

Middeldybde - m Byzone - ha 

Volumen  - m3 Øvrigt  - ha 

Gns. Opholdstid - år Ferskvand - ha 

Beskrivelse: Mosekomplekset Holmegårds Mose ligger nord for Fensmark. Området er et af amtets 
vigtigste naturlokaliteter og samtidigt et EF-fuglebeskyttelses område. Alle bassiner er gravede 
tørvegrave, hvor de fleste blev gravet i forbindelse med 2. verdenskrig. Der er stor variation bassinerne 
imellem, både med hensyn til dybde og vandkvalitet. Fire bassiner er undersøgt, men målsætningen 
gælder alle bassiner i Holmegårds Mose. Oplandsopgørelsen er usikker. Oplandet er formentlig på ca. 
890 ha. Søarealet ændre sig på grund af tilgroning og vandstandsændringer og kan derfor ikke 
angives præcist. Hele mosekomplekset afvander til Susåen, men tilløbs- og afløbsforhold for de 
enkelte bassiner er ikke kendt. Der udsættes og fodres en del ænder i mosen. Vandspejlsfluktuationer 
har stor indflydelse på vandkvaliteten, og der er ønske om en sikring af vandstanden i mosen. 
Undersøgelser af spildevandsbelastningen til mosen er påkrævet. Holmegårds Mose opfylder ikke sin 
målsætning. Der er udarbejdet en rapport med en handleplan for at forbedre tilstanden i Holmegårds 
Mose.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Målestok: 10 cm = 5,2 km 
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St. nr.: 65.60.20                                    Hulemosen                                    Målsætning: B

          
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l >1,0 m mindst ud til 1 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 247,5 ha 

Søareal 6,5 ha Dyrket areal 72,8 ha 

Max. Dybde 2,3 m Skov 3,8 ha 

Middeldybde 1,8 m Byzone 17,5 ha 

Volumen 117.000 m3 Natur/Øvrigt 146,3 ha 

Gns. opholdstid 114 dage Ferskvand 7,0 ha 

Beskrivelse: Søen i Hulemosen ligger i Nyråd ved Vordingborg. Søen er oprindelig etableret som 
møllesø i 1600-tallet. Vandmøllen var i funktion indtil 1924. Søen blev afvandet i 1955 og arealet blev 
anvendt til landbrugsformål. I 1971 blev søen genetableret ved at lave et nyt stigbord. Tilløbet har 
været rørlagt, men blev åbnet i 1996. Selv om søen har et relativt stort opland, som hovedsageligt 
består af militært øvelsesområde, der ikke bliver gødet, er søen belastet med fosfor. Søen er en vigtig 
rasteplads for tusindvis af dykænder om vinteren, som bidrager til belastningen. Hulemose Sø har ikke 
været i stand til at opfylde sin målsætning. Der er udarbejdet en rapport med handleplan for søen i 
Hulemosen og Vordingborg Kommune har iværksat en regulering af vandstanden for at forbedre 
vandkvaliteten. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Målestok: 10 cm = 3,4 km 
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St. nr.: 58.48.10                                      Hulsø                                                Målsætning: B

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 25  μg/l > 2,0 m mindst ud til 2,3 m`s dybde 

Sødata Totalt opland 21 ha 

Søareal 2,9 ha Dyrket areal 12 ha 

Max. Dybde 2,7 m Skov 5 ha 

Middeldybde 1,5 m Byzone 0 ha 

Volumen 43.000 m3 Øvrigt 0 ha 

Gns. opholdstid 1,0 år Ferskvand 3 ha 

Beskrivelse: Hulsø ligger mellem Møllesø og Virket sø i Stubbekøbing Kommune. Søen ejes af 
Skjørringe Gods. Som de to nabosøer er den formodentligt opstået i et dødishul. Søen har ingen 
overjordiske tilløb og har afløb via Virket Sø til Tingsted Å-systemet. Sukkerfabrikken i Nykøbing har 
tilladelse til at overpumpe vand fra Møllesø til Hulsø. Herfra kan det løbe videre til Virket Sø og 
Tingsted Å, hvorfra sukkerfabrikken har tilladelse til vandindvinding. Søen er omgivet af høje træer 
og krat. Der er 1 hus i oplandet til søen. Der er rørskov bredden rundt og inden for rørskoven et 
bredt bælte af åkander. Da søen ligger omkranset af marker og er uden tilkørselsveje, er den kun 
tilgængelig lige efter høst. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 i.v. Nej i.v. Ja Ja i.v. ja ja i.v. 

           

Målestok: 10 cm = 1,8 km 
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St. nr.: 64.72.80                                    Huno Sø                                                 Målsætning: A1

         
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l >1,5 m mindst ud til 1,8 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 35 ha 

Søareal 6 ha Dyrket areal 18 ha 

Max. Dybde 5,7 m Skov 7,2 ha 

Middeldybde 3,5 m Byzone  0 ha 

Volumen 206.500m3 Øvrigt 3,7 ha 

Gns. opholdstid lang Ferskvand 6,1 ha 

Beskrivelse: Huno Sø er en af Høje Møn søerne, beliggende i det højtliggende bagland til Møns Klint. 
Søen er et jordfaldshul, dannet ved indsynkning af kalkundergrunden. Søerne ligger i et fredet område, 
der endvidere er udpeget som internationalt vandfugleområde. Der er tilløb af drænvand i søens sydlige 
ende og  i søens nordlige ende reguleres afløbet af et stigbord. Der er tidligere blevet tilledt spildevand 
til Huno Sø fra det, der nu er vandrehjem. Spildevandet blev afskåret i 1975. Nu tilledes der ikke 
spildevand til søen. I 1989 blev der givet tilladelse til Put & Take-fiskeri i søen. Fiskebestanden i søen 
består af aborre, rudskalle, suder, ørred og skalle. I 1996 undersøgtes søen med henblik på opstilling af 
restaureringsforslag. Efteråret 1997 blev der foretaget opfiskning af fredfisk og de efterfølgende år er 
der udsat geddeyngel. Tiltagene har endnu ikke givet anledning til, at søen kan opfylde sin målsætning. 
Den væsentligste årsag til den manglende målopfyldelse er manglende undervandsvegetation.  

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Målestok: 10 cm = 1,1 km 
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St. nr.: 66.35.10                                 Høier Sø                                                Målsætning: B

            
Krav 

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

<75 μg/l >1,0 m mindst ud til 1 m’s dybde  

Sødata Totalt opland --- ha 

Søareal 1,3 ha Dyrket areal --- ha 

Max. Dybde 5,0 m Skov --- ha 

Middeldybde ca.3,0 m Byzone --- ha 

Volumen 39.000 m3 Øvrigt --- ha 

Gns. opholdstid ---   år Ferskvand --- ha 

Beskrivelse: Høier Sø ligger i udkanten af Grumløse i Vordingborg kommune. Høier Sø er en 
tidligere lergrav. Der er ingen kendte afløb fra søen. I den østlige ende lige ved hovedvejen 
udmunder et dræn fra den tilstødende mark. I det nordlige hjørne er et åbent tilløb til søen. I 70'erne 
ophørte lergravningen. Der tilledes sandsynligvis ikke spildevand til søen, hverken fra byen eller fra 
spredt bebyggelse. Søbunden er meget stejl, hvorfor rørsumpen er meget smal. Der er gennem 
årene fundet forskellige undervandsplanter i søen. Søen er omkranset af lavt buskads. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 i.m. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja i.v. 

Målestok: 10 cm = 1,1 km 



36

St. nr.: 64.82.10                              HøjeTørvemose                               Målsætning: B

            
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l >1,0 m --- 

Sødata Totalt opland 9,9 ha 

Søareal 0,8 ha Dyrket areal 8,1 ha 

Max. Dybde 4,0 m Skov 0,0 ha 

Middeldybde 3,0  m Byzone 0,0 ha 

Volumen 24.000 m3 Øvrigt 1,1 ha 

Gns. opholdstid lang Ferskvand 0,8 ha 

Beskrivelse: Høje Tørvemose er en lille relativ dyb sø, der ligger på Østmøn. Som navnet antyder 
har der været gravet tørv. På et kort fra 1837 er vist at der allerede dengang har været gravet tørv. 
Høje Tørvemose ligger i åbent agerland og har et meget lille opland. Der er ikke nogen kendte tilløb 
til søen. Det må derfor formodes, at vandskiftet er langsomt. Der udsættes og fodres ænder i søen, 
og det er formentlig medvirkende til, at søen ikke opfylder sin målsætning. På grund af det lave 
vandskifte er søen følsom for næringstilførsel, og man bør derfor ophører med at fodre ænder. I 
2001 blev Høje Tørvemose nærmere undersøgt og der er udarbejdet en handleplan for forbedring af 
søens vandkvalitet. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Målestok: 10 cm = 1,0 km 
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St. nr.: 57.30.40                    Iglekærgaard Sø                                                Målsætning: B

  Målestok: 1 cm = 0,2164 km 

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l > 1,0 m mindst ud til 1,0 m’s dybde 

Sødata Totalt opland - ha 

Søareal 2,3 ha Dyrket areal - ha 

Max. Dybde 5,0 m Skov -  ha 

Middeldybde 4,0 m Byzone -  ha 

Volumen 92.000 m3 Øvrigt  - ha 

Gns. opholdstid Ferskvand - ha 

Beskrivelse: Iglekærgård Sø er beliggende på Østlolland øst for Toreby i Nykøbing Kommune. Søen 
er en tidligere grusgrav, hvor gravearbejdet standsede i 1986. Søen er meget dyb i forhold til sin 
størrelse og er uden kendte tilløb. Afløbet sker gennem dræn, men kun ved meget høj vandstand. 
Søen har siden 1987 været anvendt til Put & Take-fiskeri efter ørred. Indtil 1990 har der også været 
udsat ænder. Der har de senere  år udviklet sig en undervandsvegetation. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja i.v. 
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St. nr.: 69.26.10                            Karls Mose                                           Målsætning: B

       Målestok: 1 cm = 0,1525  

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

<50  μg/l >1,5 m mindst ud til 1,8 m’s dybde 

Sødata Totalt opland --- ha 

Søareal 2,2 ha Dyrket areal --- ha 

Max. Dybde 6,0 m Skov --- ha 

Middeldybde 2,5 m Byzone --- ha 

Volumen 54.000 m3 Øvrigt --- ha 

Gns. opholdstid --- år Ferskvand --- ha 

Beskrivelse: Karls Mose er beliggende på Sydsjælland lige øst for Bøgesø i Fladså Kommune. 
Oplandet til Karls Mose er ikke kendt og der er ingen kendte tilløb til eller afløb fra søen. I 
forbindelse med spildevandsrensning i det åbne land, antages det, at mindst to huse, er beliggende 
i oplandet til Karls Mose og som dermed antages at lede spildevand til søen. Rørsumpen er smal og 
består hovedsagelig af tagrør iblandet dunhammer. Der er ikke registreret undervandsplanter i 
søen. Søen opfylder ikke sin målsætning. Fosforkoncentrationen i søen er for høj. Dette skyldes 
dels tilledning af spildevand og dels udsætning og fodring af ænder. Fiskebestanden er ikke 
undersøgt, men der er observeret gedde, skalle og suder og en enkelt død aborre.  

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 
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St. nr.: 56.05.10                                   Korsgård Sø                                   Målsætning: B

   Målestok: 1 cm = 0,2484 km 

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l >1,0 m mindst ud til 1 m’s dybde 

Sødata Totalt opland - ha 

Søareal 7,5 ha Dyrket areal - ha 

Max. Dybde 1,8 m Skov - ha 

Middeldybde 1,8 m Byzone - ha 

Volumen 1.300 m3 Øvrigt - ha 

Gns. opholdstid --- år Ferskvand - ha 

Beskrivelse: Korsgård Sø ligger på det centrale Østlolland ved Store Musse. Den kaldes også Store 
Musse Sø.  Søen er en tidlige grusgrav, hvor indvindingen sluttede i halvfjerdserne. Der er en 
lavvandet sø uden tilløb eller afløb. Oplandet er lille og kan ikke defineres. Der oppumpes af og til vand 
fra grusgrav øst for søen. Der er stejle skrænter ned til søen og der er ikke etableret nogen betydelig 
bredvegetation. Der har været en kraftig grødevækst, men den blev standset i 1990 ved vandstands-
hævning. Søen anvendes til Put & Take på regnbueørreder. Der er desuden udsat almindelige 
ferskvandsfisk. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja i.v. 
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St. nr.: 67.10.40                         Lekkende Sø                                           Målsætning: B

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

   

Sødata Totalt opland 366 ha 

Søareal 1,7 ha Dyrket areal 127 ha 

Max. Dybde 1,6 m Skov 211 ha 

Middeldybde 1,0 m Byzone 0 ha 

Volumen 17.300 m3 Øvrigt 8,7 ha 

Gns. opholdstid 9 dage Ferskvand 19,2 ha 

Beskrivelse:  Lekkende Sø og Ugledige Sø, blev til en stor sø, som kaldes Ugledige Sø i 2003. I 
2003 hævedes vandstanden i de to søer, således at de blev til en. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 3,7 km 



41

St. nr.: 64.81.20                            Lilleskovgård Sø                                   Målsætning: B

           

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 95 μg/l > 0,7 m mindst ud til 0,7 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 57 ha 

Søareal 0,9 ha Dyrket areal 47 ha 

Max. Dybde 1,5 m Skov  1 ha 

Middeldybde 1,3 m Byzone  0 ha 

Volumen 11.300 m3 Øvrigt  8 ha 

Gns. opholdstid 40 dage Ferskvand  1 ha 

Beskrivelse: Lilleskovgård sø ligger på det nordøstlige Møn, et par kilometer nordvest for Liselund. 
Søens nordlige afgrænsning er ejendommen Lilleskovgård, mens den på de øvrige sider er omgivet af 
landbrugsarealer.  Søen gennemløbes af det rørlagte Lilleskov vandløb, som starter i Sortsø ca. en 
halv kilometer syd herfor. Der er 9 p.e. i den spredte bebyggelse i oplandet til søen. Søen er tidligere 
blevet brugt som udsætningssted for ørred til put&take-fiskeri. Der er dog ikke udsat ørreder i søen 
siden 1985. I 1989 blev der udsat ænder i søen.  Der er tilsyneladende ved at ske en bedring af søens 
tilstand  idet koncentrationen af fosfor er faldet. Dette fald afspejler sig i et mindre indhold af klorofyl. 
Sigtdybden er dog stadig for ringe til at den sparsomme undervandsvegetation kan brede sig. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

   

Målestok: 10 cm = 1,7 km 
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St. nr.: 66.10.20                                    Linde Sø                                                Målsætning: A1

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 25  μg/l >1,5 m mindst ud til 1,8 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 450 ha 

Søareal 4,7 ha Dyrket areal --- ha 

Max. Dybde 2,0 m Skov ---  ha 

Middeldybde 0,5 m Byzone ---  ha 

Volumen 23.500 m3 Øvrigt  --- ha 

Gns. opholdstid --- år Ferskvand  --- ha 

Beskrivelse:  Lindesø ligger i et skovområde syd for Ørslev ved Vordingborg.   Lindesøerne består 
af 3 tørvemoser. Alle undersøgelser er fortaget i det nordøstlige bassin. Oplandet til moseområdet 
er relativt stort og består hovedsageligt af skov og landbrugsarealer. Afløbsforholdene i området er 
ikke kendt. Den teoretiske belastning af moseområdet er temmelig høj, men det er næppe 
sandsynligt, at det berører søerne. Målingerne for fosfor er lave og kvælstofværdierne er moderate. 
Belastningen er svær at opgøre. Søen har siden overvågningen startede overholdt sin målsætning, 
men det kniber med klorofylkravet. Søer har en udbredt rentvandsvegetation, med blandt andet 
arter af blærerod. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja i.v. 

Målestok: 10 cm = 2,8 km 
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St. nr.: 64.82.20                      Liselund Søer 2 (Sibirien)                          Målsætning: B

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l >1,0 m mindst ud til 1 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 108,2 ha 

Søareal 0,3 ha Dyrket areal 14,4 ha 

Max. Dybde 6,3 m Skov 24,4 ha 

Middeldybde 4,5 m Byzone 0,0 ha 

Volumen 13.500 m3 MVJ-græsningsareal 65,4 ha 

Gns. opholdstid 80 dage Ferskvand 4,0 ha 

Beskrivelse: Liselundsøerne ligger på Østmøn  ved Liselund. De består af 8-9 mindre søer og damme, 
hvor de 3-4 sidste ligger i parken ved Liselund Slot. Søerne gennemløbes af vandløb, T.T. Fakse Bugt. 
Oplandsopgørelsen omfatter alle bassiner. Der foretages recipientundersøgelser i det 2. og det 5. 
bassin. Bassin 2, Sibirien,  der er forholdsvis dyb, er et jordfaldshul. Tilsammen har alle søerne et 
overfladeareal på ca. 3,5 ha. Der er stor forskel på dybde og vandkvalitet i de forskellige bassiner. I 
bassin 2 udsættes og fodres ænder. Rørsumpen er meget sparsom og nogle steder er der slet ingen 
rørsump. Træerne ved søen vokser helt ud til kanten og der er et stort løvnedfald. Der er ikke 
observeret undervandsvegetation. Det siges, at der tidligere har været krebs i søen. Om sommeren 
dannes der springlag i de dybere dele af søerne. MVJ-græsningsareal er græsningsarealer hvor der 
ikke må gødes eller anvendes sprøjtemidler. Der er udarbejdet en handleplan for at forbedre tilstanden i 
søen og som anbefalet heri er der over en 3-årsperiode udsat geddeyngel i søen. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Målestok: 10 cm = 1,7 km 
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St. nr.: 64.82.30               Liselund Søer 5 (Skriversøen)                     Målsætning: B

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l >1,0 m --- 

Sødata Totalt opland 108,2 ha 

Søareal 1,4 ha Dyrket areal 14,4 ha 

Max. Dybde  1,5 m Skov 24,4 ha 

Middeldybde 0,7 m Byzone 0,0 ha 

Volumen  9.800 m3 MVJ-græsningsareal 65,4 ha 

Gns. opholdstid 80 dage Ferskvand 4,0 ha 

Beskrivelse: Liselundsøerne ligger på Østmøn ved Liselund. De består af 8-9 mindre søer og damme, 
hvor de 3-4 sidste ligger i parken ved Liselund Slot. Søerne gennemløbes af vandløb, T.T. Fakse Bugt. 
Oplandsopgørelsen omfatter alle bassiner. Der er foretages undersøgelser i det 2. og det 5. bassin. 
Bassin 5, Skriversøen, er en langstrakt lavvandet bassin. Der blev i 1996 foretaget en oprensning af 
bunden i bassin 5. Tilsammen har alle søerne et overfladeareal på ca. 3,5 ha. Der er stor forskel på 
dybde og vandkvalitet i de forskellige bassiner. Rørsumpen er meget sparsom og nogle steder er der 
slet ingen rørsump. Træerne ved søen vokser helt ud til kanten og der er et stort løvnedfald. Der er ikke 
observeret undervandsvegetation. MVJ-græsningsareal er græsningsarealer hvor der ikke gødes eller 
anvendes sprøjtemidler. Der er udarbejdet en handlingsplan for at forbedre vandkvaliteten i søen og 
som anbefalet heri er der over en 3-årsperiode udsat geddeyngel i søen for at reducere mængden af 
fredfisk.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej 

Målestok: 10 cm = 1,7 km 
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St. nr.:60.30.50 /55                           Lyngmosen, Falkerslev                       Målsætning: B 

       
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75 μg/l >1,0 m mindst ud til 1 meters dybde 

Sødata Totalt opland 181,3 ha 

Søareal 6,5 ha Dyrket areal 132,1 ha 

Max. Dybde --- m Skov  13,5 ha 

Middeldybde --- m Byzone 6,1 ha 

Volumen --- m3 Øvrigt 21,7 ha 

Gns. opholdstid --- år Ferskvand 7,3 ha 

Beskrivelse: Mosen er beliggende syd for Falkerslev i Stubbekøbing kommune og består af flere 
bassiner. Bassinerne i mosen er opstået ved tørveskæring.  Mosen modtager vand fra Falkerslevløbet 
samt  Ertesnareløbet og afvandes via Horreby Lyng-løbet til Fribrødre å-systemet. Spildevandet fra 
Falkerslev bliver tilledt det anden vestligste bassin. Tidligere er spildevandet kun blevet renset 
mekanisk i hustanke.  I 1996 er byen blevet kloakeret og et nyt biologisk renseanlæg taget i brug. Der 
er 36 p. e. den spredte bebyggelse i mosens opland. Oplandsopgørelsen gælder for alle bassiner 
tilsammen.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 i.m. Nej i.v. Nej Nej Nej Nej Nej i.v.

Målestok: 10 cm = 2,3 km 
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St. nr.: 67.10.50                               Maglemosen                                         Målsætning: C1

           
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 100  μg/l > 0,5 m mindst ud til 0,5 m`s dybde 

Sødata Totalt opland 869,5 ha 

Søareal 5,9 ha Dyrket areal  522 ha 

Max. Dybde 2,0 m Skov  285,9 ha 

Middeldybde 0,8 m Byzone    0 ha 

Volumen 47.200 m3 Øvrigt 40,5 ha 

Gns. opholdstid Ferskvand 21,1 ha 

Beskrivelse: Maglemosen er et større moseområde, der ligger i forbindelse med Mern Å 
beliggende nord for Mern by i Langebæk Kommune. I mosen er der gravet en sø, som her 
benævnes Maglemosen, men burde rettelig kaldes for søen i Maglemosen. Søen er opstået ved 
tørvegravning under krigen. Maglemosen gennemstrømmes af Mern Å. Der er en omløbskanal, som 
ikke er i funktion mere. Et mindre vandløb munder ud i søens nordbred. Søen er omgivet af eng og 
dyrkede arealer og er delvis omkranset af rørskov. Der opdrættes  ænder i mosen med jagt for øje. 
Ved undersøgelser i 2000 blev der fundet en alsidig fiskebestand, men ingen undervandsvegetati-
on.

Opfylder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

målsætning Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 5,5 km 
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St. nr.: 54.65.55                      Maribo Søndersø                                       Målsætning: A1/A2   

          Målestok: 1 cm = 0,6939 km 

Krav 

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l >1,5 m mindst ud til 1,8 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 6646 ha 

Søareal 852,3 ha Dyrket areal 2525 ha 

Max. dybde 5,0 m Skov 1196 ha 

Middeldybde 1,7 m Byzone 3 ha 

Volumen 14.240.000 m3 Øvrigt 662 ha 

Gns. opholdstid 1,02 år Ferskvand 2260 ha 

Beskrivelse: Maribo Søndersø er omfattet af fredningen, der omfatter alle Maribosøerne. Søen er 
næringsrig og lavvandet  med en artsrig rørskov domineret af tagrør, dunhammer og den sjældne 
hvas avneknippe . Undervandsvegetationen er i fremgang og mest almindelig er vandaksarter og 
kransnålalger. At søen er næringsrig skyldes dels den interne belastning fra tidligere tider 
næringsstoftilførsel og vandtilskuddet fra den belastede Hejrede Sø. Der blev i 1991 påbegyndt et 
biomanipulationsprojekt for at ændre den skæve fiskesammensætningen. Fiskeundersøgelser har 
vist, at fiskesammensætningen siden 1989 har ændret sig væsentligt. Der er blevet færre fredfisk 
(brasen og skaller), mens specielt de rovlevende aborrer er gået frem. Det umiddelbare opland 
rummer ejendomme svarende til  en  belastning på ca. 160 p.e. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja 
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St. nr.: 59.10.10                              Myrup Sø                                               Målsætning: B

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

<75 μg/l >1,0 m mindst ud til 1 m’s dybde  

Sødata Totalt opland --- ha 

Søareal 1,0 ha Dyrket areal --- ha 

Max. Dybde 4,4 m Skov --- ha 

Middeldybde 2,2 m Byzone --- ha 

Volumen 39.600m3 Øvrigt --- ha 

Gns. opholdstid --- Ferskvand --- ha 

Beskrivelse: Myrup Sø er beliggende i en grusgrav nord for Myrup i Fladså Kommune. Indvindingstil-
ladelsen udløb i 1998, men ejerne har ansøgt om tilladelse til yderligere indvinding. Søen anvendes til  
Put & Take -fiskeri siden 1993. Der er ingen overjordiske tilløb til eller afløb fra søen.  Der er en 
beskeden rørskovs- og bredvegetation og ingen undervandsvegetation. 
Den manglende målopfyldelse kan bl.a. skyldes opslemmede partikler, der gør vandet uklart. 
Erfaringen med andre grusgrave viser, at disse partikler efterhånden vil forsvinde fra vandfasen og 
vandet vil blive klarere. En anden årsag til at målsætningen ikke er opfyldt er manglende 
undervandsplanter.  

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 i.m. Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 1,75 km 
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St. nr.: 60.37.20                                        Møllesø                           Målsætning: A1

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 25  μg/l >2,0 m mindst ud til 2,3 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 94,9 ha 

Søareal 9,6 ha Dyrket areal 70,8 ha 

Max. Dybde 9,5 m Skov 4,9 ha 

Middeldybde 3,2 m Byzone 0,0 ha 

Volumen 306.000 m3 Øvrigt 9,6 ha 

Gns. opholdstid 1,4 år Ferskvand 9,6 ha 

Beskrivelse: Møllesø ligger nord for Virket i Stubbekøbing Kommune og er del af Fribrødre Å-
systemet. Søen er opstået som et dødishul. Langs den vestlige bred yder skovklædte skrænter en  
beskyttelse mod vinden. Mod øst og nord ligger marker helt ned til søen. Tagrør og kogleaks 
dominerer i rørsumpen, der er kraftigt udviklet i den nordlige ende. Søen har ingen overjordiske 
tilløb og afvandes via det delvist rørlagte Dalbyløb. Der er 3 p.e. i den spredte bebyggelse i søens 
opland. Sukkerfabrikken i Nykøbing har siden 1945 haft tilladelse til via en rørledning, at pumpe 
vand fra Møllesø over vandskel og ned i Hulsø. Det betyder blotlæggelse af store dele af 
littoralzonen til skade for muslinger og andre bunddyr. Søen er undersøgt grundigt i 2003 med 
henblik på udarbejdelse af en handlingsplan for forbedring af søens tilstand. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 2,1 km 
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St. nr.: 51.30.10                                                   Nakskov Indrefjord                                                   Målsætning: B

  Målestok: 1 cm = 0,4416 km 

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 95  μg/l til bund mindst ud til max. dybde 

Sødata Totalt opland 14628 ha 

Søareal 69,3 ha Dyrket areal 11786 ha 

Max. Dybde 1,0 m Skov 1752 ha 

Middeldybde 0,6 m Byzone 473 ha 

Volumen 435.000 m3 Landbrug/natur 562 ha 

Gns. opholdstid 3 - 14 dage Brakvandssø 59 ha 

Beskrivelse: Nakskov Indrefjord ligger på Vestlolland lige syd for Nakskov by. Indtil 1850´erne var Indrefjorden den 
inderste del af den daværende Albue Fjord. Efter omfattende byggerier af diger, sluser og pumpestationer fremtræder 
Indrefjorden i dag som en brakvandssø med afløb via en sluse til Nakskov Havn. Indrefjorden modtager hovedparten af 
sit vand fra Halsted Å og Ryde Å, hvorfra vandet pumpes op. Fosforbelastningen af Indrefjorden er faldet betydeligt 
siden slutningen af 1980´erne i takt med udbygningen af de kommunale renseanlæg. Der har ikke kunne spores en 
tilsvarende nedgang i belastningen med kvælstof, som hovedsageligt udvaskes fra de dyrkede arealer. Undervandsve-
getationen forsvandt i 1950èrne, men i 1998 havde den atter etableret sig. Indholdet af fosfor i sedimentet er relativ lavt, 
og hovedparten er mere eller mindre fast bundet til organisk stof. Den ringe vanddybde betyder imidlertid, at den 
fosformængde fra sedimentet, som går i opløsning, får relativ stor betydning for fosforkoncentrationen i søvandet. Den 
befinder sig  i en ustabil tilstand og kan derfor atter udvikle sig i retning af en uklar tilstand, hvor 
undervandsvegetationen forsvinder.

Opfylder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

målsætning Nej Nej Nej Ja  Ja Ja Nej Nej Ja
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St. nr.: 73.04.10                                  Nielstrup Sø                              Målsætning: A1

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 100  μg/l >0,6  m ud til max.dybde 

Sødata Totalt opland 72 ha 

Søareal 12 ha Dyrket areal 53 ha 

Max. Dybde 1,1 m Skov 0 ha 

Middeldybde 0,6 m Byzone 0 ha 

Volumen 85000 m3 Øvrigt 7 ha 

Gns. opholdstid 153 dage Ferskvand 12 ha 

Beskrivelse: Nielstrup Sø er beliggende lige nord for Nielstrup i Rønnede Kommune. Nielstrup Sø 
er dannet ved opstemning af et tilløb til Susåen. Opstemningen er i sin tid sket med henblik på 
opdræt af karper.Der er ingen overfladiske tilløb til søen, men drænledninger fra de omkringliggende 
marker afleder til søen. Afløb sker gennem et stigbord til Tilløb til  Suså. Søens opland består 
overvejende af dyrkede arealer. Søen er meget næringsrig på grund af tilledning af næringsstoffer 
fra bebyggelse og fra dyrkede arealer i oplandet. Derudover er der en betydelig tilførsel af 
næringsstoffer fra de mange fugle, heraf mange sjældne ynglefugle, der opholder sig ved søen. Det 
umiddelbare opland rummer ejendomme svarende til ca. 25 p.e. I 2002 blev der lavet en grundig 
undersøgelse af søen med henblik på at lave en handlingsplan til forbedring af vandkvaliteten, som 
samtidigt tog hensyn til det rige fugleliv ved søen.  

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Målestok: 10 cm = 2,4 km 
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St. nr.: 65.60.10                       Nyråd Teglværkssø                              Målsætning: B

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

<50  μg/l >1,5 m mindst ud til 1,8 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 12,6 ha 

Søareal 0,5 ha Dyrket areal 10,3 ha 

Max. Dybde 7,0 m Skov 0,3 ha 

Middeldybde 3,0 m Byzone 0 ha 

Volumen 16.500 m3 Øvrigt 1,4 ha 

Gns. opholdstid middel lang Ferskvand 0,6 ha 

Beskrivelse: Nyråd Teglværkssø ligger ca. 1 km nordøst for Nyråd i Vordingborg Kommune. Søen 
er dannet i forbindelse med indvinding af ler til teglfremstilling. Der er muligvis et rørlagt afløb i  
søens vestlige ende,med tilløb til Hulemose Sø. Søen tilledes kun drænvand. Rørsumpen er smal 
og består hovedsagelig af tagrør. Der findes for det meste en udbredt bevoksning med kildemos. 
Udbredelsen af kildemos kan dog variere fra år til år. Der findes gedde og aborre søen. Tidligere har 
der været krebs i søen, men de forsvandt formentlig i begyndelse af 90'erne. Det umiddelbare 
opland rummer ejendomme svarende til ca. 8 p.e. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Ja Ja Ja Ja i.v. Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 0,8 km 
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St. nr.: 54.55.10 /30                            Nørresø/Pensylvanien                      Målsætning: B

         Målestok: 1 cm = 0,5473 km 

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l >1,0 m mindst ud til 1 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 7142 ha 

Søareal 39,5 ha Dyrket areal 3926 ha 

Max. Dybde 3,3 m Skov 1031 ha 

Middeldybde 1,3 m Byzone 347 ha 

Volumen 512.000 m3 Øvrigt 667 ha 

Gns. opholdstid --- år Ferskvand 1171 ha 

Beskrivelse: Nørresø er den sidst beliggende i Maribosø komplekset. Søen er delt, af motorvejsgen-
nemføring, i to bassiner. Det nordlige bassin kaldes Nørresø og det sydlige kaldes Pensylvanien. 
Vandkvaliteten i Nørresø er meget afhængig af forholdene i de opstrøms liggende søer. Sommervand-
standen for både Søndersø og Nørresø reguleres ved stigbord ved udløb til Hunse Å. Søen har 
tidligere været spildevandsbelastet. Den har ofte en ringe sigtdybde og er ikke i stand til at opfylde sin 
målsætning.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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St. nr.: 56.10.10                        P.Hansens Grusgrav                                   Målsætning: A1

  Målestok: 1 cm = 0,2447 km 

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 20  μg/l > 3,0 m mindst ud til 3,2 m’s dybde 

Sødata Totalt opland  11 ha 

Søareal 3,3 ha Dyrket areal 0 ha 

Max. Dybde 10,0 m Skov 0 ha 

Middeldybde 6,0 m Byzone 11 ha 

Volumen 198.000 m3 Øvrigt 0 ha 

Gns. opholdstid Ferskvand 0 ha 

Beskrivelse: P. Hansens Grusgrav ligger i Sakskøbing i et rekreativt område omkring idrætshallen og 
stadion. Søen blev etableret  i begyndelsen af 60'erne i en tidligere grusgrav. Den er meget dyb i 
forhold til sin beskedne udstrækning og danner springlag hvert år. Søen er uden overjordiske til- og 
afløb, men bliver tilledt vand fra en grundvandssænkning ved idrætshallen, samt overfladevand fra 
oplandet. Den er tidligere blevet tilledt grundvand fra afværgeboringer i forbindelse med en konstateret 
forurening af byens grundvandsreserver.  Der foregår en del lystfiskeri i søen, som ejes af Sakskøbing 
Kommune.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja i.v. 
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St. nr.: 52.20.10                          Pederstrup Sø                                                Målsætning: B

             Målestok: 1 cm = 0,1665 km 

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l til bund ud til max. dybde 

Sødata Totalt opland 9 ha 

Søareal 3 ha Dyrket areal --- ha 

Max. Dybde 0,7 m Skov ---  ha 

Middeldybde 0,4 m Byzone --- ha 

Volumen 12.000m3 Øvrigt --- ha 

Gns. opholdstid --- Ferskvand ---  ha 

Beskrivelse: Pederstrup Sø ligger i den fredede Reventlowpark på det nordvestlige Lolland i Højreby Kommune. 
Der er ingen tilløb til søen, og der er afløb i søens nordlige ende. Afløbet løber sammen med  Kasbæk, der løber 
vest for søen. Der tilledes ikke spildevand til søen. Der konstateres visse år  undervandvegetation bestående 
hovedsagelig af tornfrøet hornblad, men oftest er der ingen undervandsplanter. Flydebladsvegetationen består af 
hvid åkande. Rørsumpen er i søens sydlige ende meget artsrig, men domineres af tagrør. Pederstrup Sø opfylder 
ikke sin målsætning. Der er i 1997/98 udarbejdet en handleplan for søen , hvor det er foreslået, at der ledes vand 
fra Kasbæk ind i søen, mens kvl. 44 foreslås fortsat ledt udenom. Dette skulle mindske tilførslen af næringsstoffer 
fra regnbetingede udløb fra Horslunde Renseanlæg og give mere vand i søen. I 1999 og 2000 er der udsat 
geddeyngel  ligeledes for at bedre søens tilstand. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Ja Nej Nej i.v. i.v. Nej 
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St. nr.: 73.62.10 /20                                   Ravnstrup Sø                                     Målsætning: B 

             
Krav 

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l >1,0 m mindst ud til 1 m.’s dybde 

Sødata Totalt opland 206 ha 

Søareal 2,8 ha Dyrket areal 127 ha 

Max. Dybde 1,5 m Skov 6 ha 

Middeldybde 0,7 m Byzone 46 ha 

Volumen 19.600 m3 Øvrigt 22 ha 

Gns. opholdstid 0,07 år Ferskvand 6 ha 

Beskrivelse: Ravnstrup Sø ligger 2 km vest for Herlufmagle i et landskab præget af nord-syd gående 
tunneldale. Søen, som er opstået i en af disse tunneldale, modtager vand fra Hedebæk og har åbent 
afløb til Torpe Kanal. En indsnævring på midten deler søen i et nordligt og et sydligt bassin. Bassinerne 
er lavvandede og omkransede af rørskov bestående hovedsagelig af tagrør. Smålunde med gamle 
egetræer omkranser søen. Der udledes spildevand fra den spredte bebyggelse i oplandet svarende til 
53 p.e. Mens bunden i nordbassinet stort set er bar, har bunden i sydbassinet været dækket af 
hornblad. Søen ejes af Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening og er udlagt som 
fuglereservat. Vandstanden blev hævet i 2000 for at bedre vandkvaliteten. Efter en grundig 
undersøgelse blev der i 2001 udarbejdet en handlingsrapport med henblik på at bedre søens tilstand. 
Som resultat heraf blev der over en 3-årsperiode udsat geddeyngel for at reducere mængden af 
fredfisk.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja i.v. i.v. 

Målestok: 10 cm =m 1,8 km 
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St. nr.: 66.10.40                                Remkolde Sø                              Målsætning: B

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l >1,5 m ud  til max.dybde 

Sødata Totalt opland 60,8 ha 

Søareal 1,6 ha Dyrket areal 51,4 ha 

Max. Dybde 1,7 m Skov 0 ha 

Middeldybde 1,1 m Byzone 0 ha 

Volumen 18.000m3 Øvrigt 7 ha 

Gns. opholdstid 55 dage Ferskvand 2,4 ha 

Beskrivelse: Remkolde Sø ligger nordvest for Vordingborg i Vordingborg Kommune. Søen er 
dannet ved tørvegravning, og består af bassiner. Alle tilsyn er foretaget i det østlige bassin. Søen er 
næringsrig med en rørsump, næsten hele vejen rundt fortrinsvis bestående af tagrør og 
dunhammer. På de lavvandede områder breder vandpileurt sig, men der er  ingen undervandsvege-
tation. Der er dog fundet lidt  børstebladet vandaks og kransnålalge i 1996. Søens opland består 
udelukkende af dyrkede arealer og der ligger 1 ejendom, hvilket svarer til en belastning på 2,5 p.e. 
Der udsættes og fodres ænder i søen, hvilket betyder en yderligere belastning med næringsstoffer 
til søen. Samtidig kan ænderne være årsag til at en begyndende opvoksning af undervandsplanter 
bremses, fordi de æder de nye skud. Næringsstoftilførslen til søen skal begrænses og antallet af 
ænder der udsættes bør sandsynligvis reduceres for at søen skal kunne opfylde sin målsætning. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 1,5 km 
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St. nr.: 54.35.10                                   Røgbølle Sø                                  Målsætning: A1

   Målestok: 1 cm = 0,6945 km 

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 25  μg/l >2,0 m mindst ud til 2,3 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 1137 ha 

Søareal 201 ha Dyrket areal 524 ha 

Max. dybde 4,0 m Skov 303 ha 

Middeldybde 1,0 m Byzone 0 ha 

Volumen 2.000.000 m3 Øvrigt 96 ha 

Gns. opholdstid 0,77 år Ferskvand 314 ha 

Beskrivelse: Røgbølle Sø er en af de fire søer i Maribosøkomplekset. Søen ligger opstrøms Maribo Søndersø og 
er den sø i søkomplekset med den bedste vandkvalitet . Den har udbredt undervandsvegetation af vekslende 
sammensætning. I 2001 konstateres den udryddelsestruede art Stor Najade i søen.  Denne art er nu også fundet i 
Hejrede Sø  Indtil  starten af 1993 blev der tilledt spildevand fra spredt og bymæssig bebyggelse svarende til ca. 
240 p.e. I 1993 blev spildevandet fra Krønge afskåret således at der kun udledes spildevand fra spredt 
bebyggelse svarende til ca. 180 p.e. Der er tre kendte tilløb til søen. To i søens sydlige ende fra Sørup og fra 
Røgbølleløbet via en lille lavvandet sø, og et i søens nordlige ende, der udmunder tæt ved afløbet fra søen i dens 
nordvestlige ende. Røgbølle Sø er en vigtig fuglelokalitet og i vinterperioden er der mange rastende fugle ved og i 
nærheden af søen. Røgbølle Sø hører da også under det internationale vandfugle- og fuglebeskyttelsesområde 
omkring Maribosøkomplekset.  En fiskeundersøgelse i 2004 viste, at bestanden af rovfisk er i fremgang.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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St. nr.: 72.54.10                             Sigerslev Mose                                 Målsætning: C1

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 100  μg/l >0,5 m mindst ud til 0,5 m’s dybde  

Sødata Totalt opland 81,7 ha 

Søareal 2,3 ha Dyrket areal 52,2 ha 

Max. Dybde 1,3 m Skov  5,2 ha 

Middeldybde 0,8 m Byzone  14,4 ha 

Volumen 18.000 m3 Øvrigt  8,1 ha 

Gns. opholdstid 29 dage Ferskvand  1,8 ha 

Beskrivelse:  Sigerslev Mose ligger ved byen Sigerslev på Stevns. Søen er omgivet af enge og pile- 
og elleskov. Den er omkranset af en rørsump bestående af dunhammer og især tagrør. Søen er 
opstået ved tørvegravning og vandspejlet  holdes 2-3 meter under naturligt vandspejlsniveau. Vandet 
pumpes til afløbet Moserenden. Oplandet består hovedsagelig af Sigerslev By og landbrugsarealer. 
Indtil 1988 blev der tilført  spildevand fra Sigerslev. Denne belastning giver en belastning med fosfor 
fra søbunden. I 1999/2000 er der udarbejdet en handleplan for søen, der angiver hvilke tiltag der er 
nødvendige for at Sigerslev Mose kan opfylde sin målsætning. Hvis der tilledes spildevand fra spredt 
bebyggelse er det sandsynligvis nødvendigt at fjerne denne belastning, hvis søens tilstand skal 
forbedres 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm =3,2 km 
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St. nr.: 60.10.10                             Skerne Sø                                               Målsætning: C1

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 140  μg/l >0,4 m mindst ud til 0,4 m’s dybde  

Sødata Totalt opland 627 ha 

Søareal 1,9 ha Dyrket areal 438 ha 

Max. Dybde 0,9 m Skov 0 ha 

Middeldybde 0,5 m Byzone 116 ha 

Volumen 10.000 m3 Øvrigt 70 ha 

Gns. opholdstid 3 dage Ferskvand 2,4 ha 

Beskrivelse: Skerne Sø ligger på Nordfalster øst for Nørre Alslev. Det er en lille lavvandet sø, der 
gennemstrømmes af Gundslev Å. Oplandet er meget stort og opholdstiden er følgelig meget lille. Søen 
er belastet fra overfaldsbygværker i Nørre Alslev og spildevand fra Skerne. Ooplandet er domineret af 
landbrugsarealer. Der foreligger et restaureringsprojekt, der inkludere en forsø. I 1996 undersøges 
søen med henblik på udarbejdelsen af en handleplan for hvilke tiltag der skal udføres for at Skerne Sø 
kan opfylde sin målsætning. Spildevandet fra Skerne skal  renses for fosfor, belastningen fra 
overløbsbygværkderne  reduceres og  udledningen af fosfor fra den spredt bebyggelse nedsættes.  Til 
trods for de meget lempede krav har Skerne Sø aldrig kunnet overholde sin målsætning.  

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Målestok: 10 cm = 2,7 km 
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St. nr.: 68.60.10                                     Snesere Sø                                 Målsætning: C1

            
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 95  μg/l > 0,7 m mindst ud til 0,7 m`s dybde 

Sødata Totalt opland 107 ha 

Søareal 7,0 ha Dyrket areal 89 ha 

Max. Dybde 5,2 m Skov 0 ha 

Middeldybde 2,0 m Byzone 0 ha 

Volumen 139.000 m3 Øvrigt 12 ha 

Gns. opholdstid 0,5 år Ferskvand 7 ha 

Beskrivelse: Snesere Sø ligger godt to kilometer vest for Tappernøje i Fladså Kommune. Søen er 
dannet i et dødishul og har afløb via et stigbord i søens østlige ende til Hulebæk Der er ingen 
overfladetilløb til søen. Der tilledes spildevand fra huse i den spredte bebyggelse svarende til 38 p.e. 
Søen er omgivet af dyrkede arealer. Der udsættes og fodres ænder i søen.  Sidst i 60'erne anvendtes 
søen til opmagasinering af stormfældet træ. Snesere Sø er meget næringsrig og opfylder ikke sin 
målsætning.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 2,5 km 
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St. nr.: 64.81.10                                   Sortsø                                                 Målsætning: B

            
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l >1,5 m mindst ud til 1,8 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 27 ha 

Søareal 0,2 ha Dyrket areal  23 ha 

Max. Dybde 4,0 m Skov  0,2 ha 

Middeldybde 3,0 m Byzone    0  ha 

Volumen 5.700 m3 Øvrigt 4 ha 

Gns. opholdstid 90 dage Ferskvand  0,2 ha 

Beskrivelse: Sortsø ligger på det nordøstlige Møn, godt 2 km fra Liselund. Søen er dannet som et 
jordfaldshul ved sammensynkning i kalkundergrunden. Søen har  afløb i det nordvestlige hjørne via det 
rørlagte vandløb Lilleskov, der løber til Lilleskovgård Sø. Der er en tæt rørskov af tagrør og 
dunhammer søbredden rundt. Der er ikke observeret flydeblads- eller undervandsvegetation. 
Fiskebestanden består  udelukkende af løjer, karudser og enkelte skaller. Der bliver udsat og fodret 
ænder. Fosforkoncentrationen skal nedbringes og fiskesammensætningen  ændres, for at Sortsø kan 
opfylde sin målsætning. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 0,9 km 
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St. nr.: 64.72.10                                  St. Geddesø                                  Målsætning: A1

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 40  μg/l 2,0 m mindst ud til 2,3 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 20,9 ha 

Søareal 2,6 ha Dyrket areal 0,3 ha 

Max. Dybde 3,5 m Skov 16,7 ha 

Middeldybde 2,3 m Byzone 0,0 ha 

Volumen 60.000 m3 Øvrigt 1,3 ha 

Gns. opholdstid lang Ferskvand 2,6 ha 

Beskrivelse: St. Geddesø er en af Høje Møn søerne, beliggende i det højtliggende bagland til Møns 
Klint. Søerne ligger i et fredet område, der envidere er udpeget som internationalt vandfugleområde. 
St. Geddesø har afløb til Sømosebæk via moseområdet vest for St. Geddesø (Lille Geddesø). Der 
tilledes formentlig spildevand fra en eller to ejendomme i oplandet og der er en påvirkning fra  ænder. 
På grund af manglende omrøring, opstår der let springlag om sommeren. St. Geddesø er i 1997 
udarbejdet en rapport, der opstiller restaureringsforslag, der vil medvirke til, at søen får en bedre 
vandkvalitet og dermed kan opfylde sin målsætning. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Målestok: 10 cm = 0,8 km 
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St. nr.: 53.92.10                                   Stengård Sø                                    Målsætning: B

            
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l >1,0 m --- 

Sødata Totalt opland -- ha 

Søareal 7,3 ha Dyrket areal --- ha 

Max. Dybde 6,0 m Skov --- ha 

Middeldybde 3,5 m Byzone --- ha 

Volumen 256.000 m3 Øvrigt --- ha 

Gns. opholdstid ? år Ferskvand --- ha 

Beskrivelse: Stengård Sø ligger tæt ved kysten umiddelbart øst for Rødbyhavn i det inddigede 
område. Søen er udgravet i 1961-62 i forbindelse med etableringen af havneanlægget i Rødbyhavn. 
Søen er rektangulær med stejle brinker, hvilket formodentligt vanskeliggør etableringen af en rodfæstet 
undervandsvegetation. Der tilledes overfladevand fra dele af DSB’s jernbanearealer samt fra dele at 
Rødby Havn, men oplandet til Stengård Sø er vanskelig at definere, da søen er kunstig. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 2,07 km 
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St. nr.: 65.40.10                                 Stensby Sø                                              Målsætning: B

           
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l til bund   ud til max.dybde 

Sødata Totalt opland 12 ha 

Søareal 2,1 ha Dyrket areal 9 ha 

Max. Dybde 0,8 m Skov 0 ha 

Middeldybde 0,5 m Byzone 0 ha

Volumen 10.450 m3 Øvrigt  1 ha 

Gns. opholdstid 120 dage Ferskvand 2 ha 

Beskrivelse: Stensby Sø ligger øst for Vordingborg i parken til godset Stensbygård i Langebæk 
Kommune. Søen, som er lille og lavvandet, er opstemt af et mindre dige. Den er formentlig en del af 
en regulering af Stensby Møllebæk, der havde til formål at regulere vandmængderne til vandmøllerne 
på vandløbet. Oplandet er lille og består foruden dele af parken af landbrugsjord. Der er dræntilløb i 
søens østende og det er oplyst, at der findes et kildevæld i søen. Afløbet ledes rørlagt til Stensby 
Møllebæk.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja i.v. 

Målestok: 10 cm = 1,1 km 
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St. nr.: 57.29.10                            Strandby Sø                                          Målsætning: B

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l > 1,0 m mindst ud til 1,0 m’s dybde 

Sødata Totalt opland - ha 

Søareal 4,9 ha Dyrket areal -  ha 

Max. Dybde 4,0 m Skov  - ha 

Middeldybde 3,0 m Byzone  - ha 

Volumen 148.500 m3 Øvrigt  - ha 

Gns. Opholdstid 2,0 år Ferskvand  - ha 

Beskrivelse: Strandby Sø ligger i et privat naturplejeområde tæt ved Guldsborg sund i Nykøbing F. 
Kommune. Søen er etableret i forbindelse med gravearbejde ved anlæggelsen af Frederik d. IX’s bro. 
Strandby Sø er forholdsvis dyb og afløbet reguleres ved et stigbord. Vandspejlet er afhængig af 
vandstanden i Guldborg sund. Søen har ikke siden 1973 fået tilført spildevand fra Strandby. Ved 
undersøgelser i 2000 blev der  fundet en sparsom fiskebestand og ingen undervandsvegetation. Der  
har tidligere været udsat ørreder. Store mængder af troldænder raster i søen. Ejeren oplyser, at der er 
en del kildevæld i søen. Efter en grundig undersøgelse er der udarbejdet en handlingsplan til forbedring 
af søens tilstand. Heri foreslåes der blandt andet udsætning af geddeyngel til reduktion af mængden af 
fredfisk. Dette er sat i værk først gang i 2004. 

Opfylder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

målsætning Nej Nej Nej Nej  Nej Nej Nej  Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 1,9 km 
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St. nr.: 53.92.20                              Strandholm Sø                                Målsætning: A1

            
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 25  μg/l til bund ud til max.dybde 

Sødata Totalt opland --- ha 

Søareal 8,2 ha Dyrket areal --- ha 

Max. Dybde 0,9  m Skov --- ha 

Middeldybde 0,4 m Byzone --- ha 

Volumen 33.000 m3 Øvrigt --- ha 

Gns. opholdstid --- år Ferskvand --- ha 

Beskrivelse: Strandholm Sø ligger bag diget umiddelbart øst for Rødbyhavn og er opstået ved 
udgravning til diget i 1873-76 og ved senere udgravning til motorvejsbyggeriet i 1940-41. Vandet er 
saltholdigt og kommer ind i søen fra Østersøen. Bunden er dækket af undervandsvegetation 
bestående  af vandaksarter, arter af kransnålealger og havgræs. Der er afløb ved den nordlige side af 
søen til Kvl. 17. Strandholm Sø er klarvandet med en udbredt og varieret undervandsvegetation og den 
opfylder sin målsætning. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja i.v. 

Målestok: 10 cm = 2,07 km 
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St. nr.: 56.10.20                                       Svane Sø                                  Målsætning: B

         Målestok: 1 cm = 0,2355 km 

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 40  μg/l >1,5 m mindst ud til 2,0 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 9 ha 

Søareal 1,2 ha Dyrket areal 0 ha 

Max. Dybde 4,0 m Skov 4  ha 

Middeldybde 3,0 m Byzone 4  ha 

Volumen 30 x103m3 Øvrigt 0  ha 

Gns. opholdstid 1,8 år Ferskvand  1 ha 

Beskrivelse: Søen i Sakskøbing anlæg er etableret i en tidligere grusgrav. Der er afløb i søens sydlige ende med 
forbindelse til Sakskøbing Å. Oplandet er lille og består hovedsagelig af park. Der er ingen direkte udledninger 
hertil, bortset fra overfladevand, men søen er tidligere blevet tilledt spildevand. Den årlige belastning er opgjort til 
53 kg kvælstof og 1 kg fosfor. Søen er lille og forholdsvis dyb. Da den tillige er godt beskyttet mod vind af 
omkransende træer, danner den som regel springlag i sommerperioden. Søen er uden undervandsvegetation.Ved 
en fiskeundersøgelse i 1996 blev der fundet en sparsom bestand af ål, karuds, løje, skalle og rudskalle, men ingen 
rovfisk. I 1998-1999 er der udsat geddeyngel samt store aborre i søen. Der er ligeledes gjort forsøg med 
udplantning af kruset vandaks og kransnålalger. Der forgår en del lystfiskeri i Svane Sø, men næppe så meget, at 
det påvirker fiskebestanden. Der er i 1998 udarbejdet en  handleplan med forslag til indgreb, som kan bringe søen 
til at opfylde sin målsætning. 

Opfylder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

målsætning Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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St. nr.: 73.85.10                                    Søgård Sø                                 Målsætning: B

            
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l >1,0 m mindst ud til 1,0 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 438 ha 

Søareal 8,8 ha Dyrket areal 349 ha 

Max. Dybde 2,8 m Skov 14 ha 

Middeldybde 1,2 m Byzone 18 ha 

Volumen 107.000 m3 Øvrigt 48 ha 

Gns. opholdstid 1 mdr. Ferskvand 9 ha 

Beskrivelse: Søgård Sø, som ejes af Søgård Gods, ligger omkring 1 kilometer vest for Herlufmagle 
i Suså Kommune. Den er beliggende i en snæver tunneldal, der strækker sig i nordvestlig retning i 
fortsættelse af Mogenstrup Ås. Søen har et tilløb i den sydøstlige ende ved dæmningen, kaldet 
Vinkælderrenden, samt et mindre tilløb i sydenden kaldet Søgårdsgrøft. Afløbet er i søens nordlige 
ende og kaldes Vase Grøft. Den sydlige ende af søen er stort set afskåret fra resten af søen og 
fuldstændig tilgroet. Afsnøringen er forstærket af menneskelig indgriben i form af en dæmning. En 
stor del af vandoverfladen er dækket af åkander i sommerperioden. I et forsøg på at begrænse 
denne flydebladsvegetation blev der i 1987 udsat græskarper.  På grundlag af en handlingsrapport 
er der over 3 år udsat geddeyngel i søen. Ligeledes er den kraftige vegetation af åkander blevet 
beskåret. Der udsættes ænder i søen med henblik på jagt. 

Opfylder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

målsætning Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Målestok: 10 cm = 3,1 km 
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St. nr.: 60.10.20 /30                                  Sømose Sø                               Målsætning: B

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l til bund ud til max.dybde 

Sødata Totalt opland 37 ha 

Søareal 4,2 ha Dyrket areal --- ha 

Max. Dybde 1,0 m Skov --- ha 

Middeldybde 0,7 m Byzone --- ha 

Volumen 28.000 m3 Øvrigt --- ha 

Gns. opholdstid Ferskvand --- ha 

Beskrivelse: Sømose, som ligger i Nørre Alslev Kommune, er en gammel partsmose, der består af  
2 bassiner, dannet ved tørveskæring. Søerne er lettere brunvandede med lille gennemsnitsdybde. 
Oplandet er middelstort og består hovedsagelig af dyrkede arealer. Opholdstiden er formentlig 
relativ lang . Sømose har et kendt tilløb i det østlige bassin, mens afløbet til Gundlev Å findes i det 
vestlige bassin. Rørskoven er domineret af  tagrør, dunhammer og pindsvineknop. Der udsættes 
årligt ænder, og der fodres ved det vestlige bassin. Fiskebestanden er ikke undersøgt, men der er 
på tilsynene registreret skalle, regnløje og aborre. Det umiddelbare opland rummer ejendomme 
svarende til en belastning på ca. 190 p.e.  

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 
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St. nr.: 54.65.10                               Sørup Mose                                             Målsætning: B

            
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50 μg/l >1,0 m mindst ud til 1 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 319,6 ha 

Søareal 6,5 ha Dyrket areal 201,4 ha 

Max. Dybde 1,5 m Skov 79,1 ha 

Middeldybde 1,1 m Byzone 0,0 ha 

Volumen 72.000 m3 Øvrigt 27,5 ha 

Gns. opholdstid 15 dage Ferskvand 11,6 ha 

Beskrivelse: Mosen består af 2 mindre lavvandede tørvegrave. Det sydligste og mindste bassin er 
ikke undersøgt. Oplandet til hele mosekomplekset er temmelig stort og består hovedsagelig af skov 
og dyrkede arealer. Søen har tilsyneladende et meget hurtigt vandskifte. Mosen er klarvandet med 
en tæt rørskov af tagrør og dunhammer. Bundvegetationen består udelukkende af store mængder 
hornblad. Søen var tidligere yngleplads for den meget sjældne sortterne. Det umiddelbare opland 
rummer 13 ejendomme svarende til 30 p.e. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja i.v. 

Målestok: 10 cm = 3,3 km 
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St. nr.: 73.11.10                              Tonedam                                                Målsætning: B

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l > 1,0 m ud til max dybde 

Sødata Totalt opland 33 ha 

Søareal 2,5 ha Dyrket areal 7 ha 

Max. Dybde 1,2 m Skov 20 ha 

Middeldybde 0.6 m Byzone 0 ha 

Volumen 15.000 m3 Øvrigt 3 ha 

Gns. opholdstid 45 dage Ferskvand  2,7 ha 

Beskrivelse: Tonedam ligger i Boserup plantage syd for landevejen mellem Rønnede og Næstved. 
Der er rørlagt afløb i søens vestlige ende og ingen tilløb. Søen har muligvis tidligere været brugt til 
karpeavl under Gisselfeld Gods. Der har været perioder, hvor der ikke har været vand i søen. Der 
udsættes og fodres ænder. Tidligere udsattes der op til 1200 ænder om året. I de senere år udsættes 
der et mindre antal ænder. Ved tilsynene konstateres der mellem 50 og 100 ænder. Tidligere har der 
ikke været undervandsvegetation og bunden har været slammet. Siden 1996 har stort set hele bunden 
været dækket af undervandsvegetation bestående udelukkende af Hornblad. Der ligger en ejendom 
nord for søen, der anvendes til jagthytte, og spildevandet fra denne ledes ud i søen. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja i.v. 

Målestok: 10 cm = 1,5 km 
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St. nr.: ---                                     Tystrup Sø                                    Målsætning: A1/A2

               Målestok: 1 cm = 0,6683 km 

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l > 2,5 m mindst ud til 5 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 67.200 ha 

Søareal 662 ha Dyrket areal 42.700 ha 

Max. Dybde 21,7 m Skov 11.900 ha 

Middeldybde 9,9 m Byzone 7.600 ha 

Volumen 65.700.000 m3 Øvrigt 3.138 ha 

Gns. opholdstid (98) 125 dage  Ferskvand 1.862 ha 

Beskrivelse: Tystrup Sø indgår i Vandmiljøplanens overvågningsprogram og Vestsjællands Amt 
varetager undersøgelserne.  I 1999 lå fosforbelastningen på 29 tons, hovedsageligt stammende fra 
spildevand, mens kvælstofbelastningen på 1600 tons overvejende stammer fra  landbrugsdriften i 
oplandet. Fosforbelastningen har vist en faldende tendens siden 80'erne, mens kvælstofbelastnin-
gen er uændret. Tystrup Sø må karakteriseres som meget næringsrig, men med tydelig tegn på 
bedring. For at bringe søen til at overholde sin målsætning er det nødvendigt at nedbringe 
fosforbelastningen fra såvel renseanlæg som fra den spredte bebyggelse i oplandet mest muligt. 
Denne nedbringelse af fosforbelastningen er opstillet som et krav i regionplanen for Vestsjællands 
Amt.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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St. nr.: 59.23.10                            Tågeskovgård Sø                               Målsætning: B

           

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l >1,0 m mindst ud til 1,0 m`s  dybde 

Sødata Totalt opland 58 ha 

Søareal 1,0 ha Dyrket areal 43 ha 

Max. Dybde 1,7 m Skov 14 ha 

Middeldybde 0,8  m Byzone 0 ha 

Volumen 8.400 m3 Øvrigt 0 ha 

Gns. opholdstid Ferskvand 1 ha 

Beskrivelse: Tågeskovgård Sø ligger i en dalsænkning lige syd for Tågeskovgård i Langebæk 
Kommune. Søen er  lavvandet og består af 2 bassiner, der er opstået ved tørvegravning. Der 
foretages kun tilsyn i det østlige bassin.  Oplandet er forholdsvis stort og består hovedsagelig af 
skov og dyrkede arealer. Søen har ikke nogen kendte til- eller afløb, og opholdstiden må formodes 
at være lang. Ved tilsynene er set gedder, løjer samt yngel af skaller. Der foregår andeudsætning, 
men ingen fodring ved søen.  Det umiddelbare opland rummer ejendomme svarende til en 
belastning på ca. 13 p.e. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja i.v. 

Målestok: 10 cm = 3,3 km 
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St. nr.: 67.10.30                           Ugledige Sø                                      Målsætning: B

         
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l >1,5 m mindst ud til 1,8 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 348 ha 

Søareal 16 ha Dyrket areal 118 ha 

Max. Dybde 5 m Skov 205 ha 

Middeldybde 3,5 m Byzone 0 ha 

Volumen 560.000 m3 Øvrigt 18 ha 

Gns. opholdstid --- dage Ferskvand 7 ha 

Beskrivelse: Ugledige Sø Ligger på Sydsjælland lig syd for byen Ugledige. Søen, som er en del af 
Mern Å-systemet, er omkranset af en tæt rørsump bestående af tagrør og lidt dunhammer. Den er 
næringsrig og der er ikke konstateret bundvegetation. Spildevandet fra Ugledige er nu afskåret og 
antallet at udsatte ænder er reduceret, men tidligere tiders tilledning af næringsstoffer præger dog 
stadig søen. Der er i 1998/99 udarbejdet en handleplan for Ugledige Sø med henblik på at bedre 
søens tilstand. Som resultat heraf blev der i starten af 2003  etableret et stryg i afløbet fra Ugledige 
Sø og søens vandspejl blev hævet så meget, at Ugledige Sø og Lekkende Sø i dag er en stor 
sammenhængende sø. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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St. nr.: 51.10.10                          Vandsværksmosen                                    Målsætning: B 

            
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

<25  μg/l >2,0 m mindst ud til 2,3 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 693,6 ha 

Søareal 0,9 ha Dyrket areal 500,1 ha 

Max. Dybde 4,0 m Skov 123,2 ha 

Middeldybde 2,0 m Byzone 0,0 ha 

Volumen 18.000 m3 Øvrigt 68,2 ha 

Gns. opholdstid  dage Ferskvand 2,1 ha 

Beskrivelse: Vandværksmosen er en lille, forholdsvis dyb sø, der er opstået ved tørvegravning. Den 
gennemløbes af Åmoserenden. Søen er på to sider omgivet af skov, som vokser helt ned til søen, og 
omkranset af en smal rørsump. Der findes en undervandsvegetation bestående af  Tornløs Hornblad i 
søen. Oplandet er meget stort og består hovedsagelig af dyrkede areler. Der findes spredt bebyggelse 
svarende til 45 p.e. i oplandet. Der bliver udsat og fodret ænder i søen. Søen er undersøgt intensivet i 
2000 med henblik på udarbejdelse af en  rapport med forslag til forbedring af søens tilstand. På trods 
af en stor ekstern belastning med næringsstoffer, optræder søen relativt klarvandet, hvilket skyldes 
dens beliggenhed som en udposning på Åmoserenden. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 i.m Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 3,3 km 
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  St. nr.: 51.20.50                     Vesterborg Sø                                            Målsætning: B

   Målestok: 1 cm = 0,4498 km 

Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l >1,0 m mindst ud til 1 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 2934,2 ha 

Søareal 20,8 ha Dyrket areal 2004,5 ha 

Max. Dybde 2,9 m Skov 611,7 ha 

Middeldybde 1,4 m Byzone 0,0 ha 

Volumen 286.000 m3 Øvrigt 277,3 ha 

Gns. opholdstid ca. 20 dage Ferskvand 40,8 ha 

Beskrivelse: Søen, som er beliggende i en smeltevandsdal nord for Vesterborg, er lavvandet og 
næringsstofbelastet. Det umiddelbare opland rummer ejendomme svarende til en belastning på ca. 
200 p.e.Spildevandstilførslen er reduceret i 1991 og effekten er så småt begyndt at vise sig, idet 
sigtdybden er bedret samtidig med, at fosforkoncentrationen er faldet. Søen er uden undervandsve-
getation, dog blev der ved undersøgelser i 2004 fundet lidt Kildemos i søens syd-østlige hjørne. 
Fiskeundersøgelsen i 1995 viste, at fiskebestanden fortsat er domineret af fredfisk, men udviklingen 
fra 1989 viser, at rovfiskene er i fremgang dog uden endnu at kunne regulere fredfiskebestanden. 
Yderligere spildevandsreduktioner er nødvendige for at søen skal kunne opfylde sin målsætning. 
Vesterborg Sø indgår fra 2004 som såkaldt intensiv sø i den reviderede Vandmiljøplan kaldet 
NOVANA.

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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St. nr.: 58.50.40                                Virket Sø                                                Målsætning: B

           
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 50  μg/l >1,5 m mindst ud til 1,8 m’s dybde 

Sødata Totalt opland 102 ha 

Søareal 8,2 ha Dyrket areal 68 ha 

Max. Dybde 7,3 m Skov 12 ha 

Middeldybde 4,1 m Byzone 0 ha 

Volumen 336.000 m3 Øvrigt 11 ha 

Gns. opholdstid 1,4 år Ferskvand 11 ha 

Beskrivelse: Virket Sø ligger umiddelbart vest for Virket by i Stubbekøbing Kommune. Søen er 
ligesom Møllesø opstået i et dødishul. Langs den vestlige bred strækker en skov- og kratbevokset 
skråning sig. Mod syd og øst er søen omgivet af marker og mod nord af engen omkring tilløbet fra 
Hulsø. Søen har afløb til Tingsted Å via en grøft; afløbet er reguleret med et stigbord. Da afløbet ofte 
er tørlagt, har sukkerfabrikken i Nykøbing tilladelse til at pumpe vand fra søen ud i Tingsted Å, hvorfra 
fabrikken har tilladelse til årligt at indvinde 600.000 m³vand. Spildevandet fra Virket er tidligere blevet 
tilledt søen, men blev i 1985 afskåret til et renseanlæg nedstrøms herfor.  Der er 16 p.e. i den spredte 
bebyggelse i søens opland. Søen er undersøgt grundigt i 2003 med henblik på udarbejdelse af en 
handlingsplan for forbedring af søens tilstand. 

Opfylder
målsætning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 3,5 km 
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St. nr.: 57.29.10                                Strandby Sø                                    Målsætning: B

             
Krav

Klorofyl Sigtdybde Undervandsvegetation

< 75  μg/l > 1,0 m mindst ud til 1,0 m’s dybde 

Sødata Totalt opland - ha 

Søareal 4,9 ha Dyrket areal -  ha 

Max. Dybde 4,0 m Skov  - ha 

Middeldybde 3,0 m Byzone  - ha 

Volumen 148.500 m3 Øvrigt  - ha 

Gns. Opholdstid 2,0 år Ferskvand  - ha 

Beskrivelse: Strandby Sø ligger i et privat naturplejeområde tæt ved Guldsborg sund i Nykøbing F. 
Kommune. Søen er etableret i forbindelse med gravearbejde ved anlæggelsen af Frederik d. IX’s bro. 
Strandby Sø er forholdsvis dyb og afløbet reguleres ved et stigbord. Vandspejlet er afhængig af 
vandstanden i Guldborg sund. Søen har ikke siden 1973 fået tilført spildevand fra Strandby. Ved 
undersøgelser i 2000 blev der  fundet en sparsom fiskebestand og ingen undervandsvegetation. Der  
har tidligere været udsat ørreder. Store mængder af troldænder raster i søen. Ejeren oplyser, at der er 
en del kildevæld i søen. Efter en grundig undersøgelse er der udarbejdet en handlingsplan til forbedring 
af søens tilstand. Heri foreslåes der blandt andet udsætning af geddeyngel til reduktion af mængden af 
fredfisk. Dette er sat i værk først gang i 2004. 

Opfylder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

målsætning Nej Nej Nej Nej  Nej Nej Nej  Nej i.v. 

Målestok: 10 cm = 1,9 km 



 



Storstrøms Amt
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 84 48 00
E-mail stoa@stam.dk

www.stam.dk 
ISBN nr. 87-91994-13-6 

Bilag 2

Målsatte Søer i Storstrøms Amt

Regionplan 2005 - 2017


