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Grønsund: Høringssvar til vandområdeplanerne 2021 – 2027 

 
Vandområdeplanerne 2021-2027 er i offentlig høring frem til den 22. juni 2022. I den forbindelse har 
foreningerne i Landbrugspolitisk Forum bestilt en række faglige rapporter, som skal understøtte 
foreningernes høringssvar til Vandområdeplanerne. 
 
Landbrugspolitisk Forum består af foreningerne VKST, Odsherreds Landboforening, Landøkonomisk 
Selskab, Østdansk Landboforening og Nordsjællands Landboforening og Sjællandske Familielandbrug. 
Foreningerne er alle hjemmehørende på Sjælland, Lolland og Falster og repræsenterer tilsammen 
3.390 landmænd.   
 
Nærværende høringssvar er en gennemgang af høringsmateriale, strømningsforhold i Grønsund og 
samt en kildeopsplitningsanalyse. 
 
Høringssvaret er bygget op med følgende afsnit:  

1. Høringssvarets hovedbudskaber  
2. Beskrivelse af Grønsund 
3. Vandområdeplanens foreslåede indsatskrav for Grønsund 
4. Strømningsforhold i Grønsund 
5. Kildeopsplitning af belastningen i Grønsund. 
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1. Høringssvarets hovedbudskaber  

 
Miljøstyrelsen mangler systemforståelse i forhold til kystvandene   
Det er tydeligt, at MST mangler systemforståelse i forhold til kystvandene og det kommer blandt 
andet til udtryk ved, at styrelsen ikke tager højde for, hvilke betydning vandudskiftningen har for 
vandmiljøet og dermed for de virkemidler, der skal anvendes for at nå målsætningerne i 
vandplanerne. Allerede ved de sidste vandplaner demonstrerede Landbrug & Fødevarer samt det 
daværende Østlige Øers Landboforeninger i en rapport af DHI, hvor stor betydning 
vandudskiftningen har i forhold til vandmiljøet, og styrelsen burde tage højde for det i forhold til 
virkemidlerne i denne vandplan.  
 
Det internationale panel af forskere, der i 2017 forestod evalueringen af den danske indsats i 
Vandplanerne, skrev i afrapporteringen at ”En vurdering af, hvordan udledningernes variation i løbet 
af året påvirker status af kystvande, kunne føre til en optimeret, omkostningseffektiv forvaltning.” 
 
Med Basisanalyse – del 1 Karakterisering af vandforekomster og opgørelse af påvirkninger 
Vanddistrikt 35, 2004.’s beskrivelse af strømforholdene i Grønsund og betydningen af oplandets 
tilførsel af næringsstofferne for Grønsunds miljøtilstand, må det konkluderes, at MST’s udkast til 
vandområdeplan 2021-2027, viser en udpræget manglende forståelse for vandudskiftningen i 
Grønsund, samt hvilken indflydelse oplandets udledning af næringsstoffer har på målopfyldesen i 
Grønsund.  
 
Det er umiddelbart ikke muligt at undersøge udviklingen af næringsstoffer, klorofyl eller sigtdybden 
for Grønsund, da der ifølge ODA – Overfladevandsdatabasen ikke er målestationer i Grønsund med 
længerevarende analyser.  
 
En gennemgang af data for st. 61000013 i vandløbet Fribrødre Å viser, at udledningen af kvælstof fra 
oplandet til Grønsund, i altovervejende grad finder sted i vinterhalvåret. I gennemsnit for årene 
2016-2020 udledes 9% af den samlede årlige N-tilførsel, i sommerperioden. De 91% af den årlige N-
tilførsel, udledes i løbet af vinterhalvåret. 
 
Basisanalysen -del 1 karakterisering af vandforekomster og opgørelse af påvirkninger Vanddistrikt 35 
del 1, 2004, opsummerer det meget klart.    
Grønsund forbinder Smålandsfarvandet med Østersøen. Det er et strømfyldt farvand, hvor der er en 
god opblanding af vandsøjlen. Dermed er der ikke lagdelt i længere perioder, hvilket betyder, at 
risikoen for iltsvind er minimal. 
 
De næringsstoffer, der tilføres fra oplandet, bliver blandet med de passerende vandmasser, og en 
meget stor del af disse vil blive ført ud af området med strømmen, inden de bliver omsat. 
 
Gennemstrømning af vand fra Smålandsfarvandet og Østersøen opblander og fører næringsstoffer 
fra oplandet så hurtigt ud af Grønsund, at landbrugets næringsstoffer, som hovedsageligt tilføres i 
løbet af vinterhalvåret ingen indflydelse har på Grønsunds manglende målopfyldelse.   
 



 

5 

2. Vandområdeplanens foreslåede indsatskrav for Grønsund 

Tilstandsvurderingen af Grønsund fremgår af Statens MiljøGIS for Vandområdeplaner 2015 – 2021 og 
for høring af vandområdeplaner 2021-2027. Tilstandsvurderingen i Statens MiljøGIS af Grønsund er 
gengivet i Tabel 1 for henholdsvis Vandområdeplan (VP2) og Vandområdeplan 3 (VP3). 
 
Det fremgår af Tabel 1, at den samlede økologiske tilstand af Grønsund er ændret mellem VP2 til i 
VP3. I Grønsund var tilstanden for ålegræs ukendt i VP2 frem til VP3, hvor tilstanden er vurderet til 
ringe økologisk tilstand. Den samlede tilstand er netop moderat på grund af forekomsten af ålegræs. 
Tilstanden for klorofyl er moderat økologisk tilstand.  
Tilstanden for nationalt specifikke stoffer er i ikke god økologisk tilstand som følge af for store 
forekomster af Methylnaphthalener i sedimentet. I VP3 er der ikke målopfyldelse i forhold til kemisk 
tilstand grundet for høje forekomster af bly. 
 
Tabel 1. Tilstandsvurderingen af Grønsund i forhold til Vandområdeplan 2 (VP2) og Vandområdeplan 3 (VP3): Statens 
MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027. 

Parameter Tilstandsvurdering VP2 Tilstandsvurdering VP3 

Samlet økologisk tilstand Moderat økologisk tilstand Ringe økologisk tilstand 

Fytoplankton (klorofyl) Moderat økologisk tilstand Moderat økologisk tilstand 

Rodfæstede bundplanter (eks. 

ålegræs og vandaks) 

Ukendt økologisk tilstand Ringe økologisk tilstand 

Bunddyr (bentiske invertebrater) Ukendt økologisk tilstand Ukendt økologisk tilstand 

Nationalt specifikke stoffer Ukendt økologisk tilstand Ikke god økologisk tilstand 

Kemisk tilstand Ukendt kemisk tilstand Ikke-god kemisk tilstand 

 
Vandområdeplanernes indsatskrav og miljøkrav er vist i Tabel 2. Det er ikke umiddelbart muligt at 
sammenligne udviklingen mellem baselinebelastning, målbelastning og indsatsbehov mellem VP2 og 
VP3 for Grønsund. Dette skyldes, at man i VP2 har valgt at vise de samlede resultater for to vidt 
forskellige kystområder – ID 45 Grønsund er summeret med ID 41 Langelandsbælt øst. 
Sammenligningen besværliggøres yderligere, da kystområde ID 41 Langelandsbælt øst og ID 208 
Femerbælt i VP3 er sammenlagt. Men det er dog muligt at sammenligne miljøkravene. 
 
Miljøkravene til klorofyl og kravet til dybdegrænse er ændret for Grønsund fra VP2 til VP3. For 
Grønsund er kravet til klorofyl lempet med 0,1 μg/l mens kravet til dybdegrænse er steget med hele 
1,3 m i VP3 sammenlignet med kravene i VP2. - jævnfør Tabel 2.  
 
Jævnfør VP2 var indsatsbehovet for ID 45 Grønsund summeret med ID 41 Langelandsbælt øst til 46,5 
tons N/år, i VP3 er indsatsbehovet alene for ID 45 Grønsund på 62,6 tons N/år. Det er 
uigennemskueligt hvorfor og hvordan indsatskravet alene for Grønsund er steget så markant i VP3.  
 
Jævnfør VP3 skal indsatsbehovet til et delopland også beregnes ud fra ”kædeberegnede” indsatser, 
hvor indsats til opstrøms kystvande også bidrager i forhold til dækning af indsatsbehovet til 
nedstrøms kystvande. Ifølge VP3 bilag 1.1 så sammenkædes Grønsund ikke med andre kystområder, 
så ”kædeberegnede” indsatser kan ikke forklare det stigende indsatsbehov for Grønsund. 
 
Tilbage står, at det store indsatsbehov foreslået i VP3 alene skyldes et stort krav til dybdegrænsen 
som i VP3 er øget med hele 1,3 m til 8,3 m - Tabel 2. 
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Tabel 2. Miljøkrav til Grønsund i forhold til Vandområdeplan 2 (VP2) og Vandområdeplan 3 (VP3-Bilag 1). 

 VP2 VP3 

Krav til dybdegrænse 7,0 m 8,3 m 

Krav til klorofyl 1,5 μg/l 1,6 μg/l 

Baseline-Belastning - 269,8 tons N/år 

Målbelastning - 207,2 tons N/år 

Indsatsbehov - Fordelt - 62,6 tons N/år 

 
De historiske observationer af ålegræssets dybdeudbredelse i danske farvande danner baggrund for 
fastlæggelse af referenceværdier (og miljømål) for indikatoren ”ålegræssets dybdegrænse”. Til 
fastlæggelse af referenceværdierne er der udelukkende anvendt data fra før 1930, hvoraf 
hovedparten af data stammer fra 1880-1900. For Grønsund er der tilsyneladende historiske 
observationer af ålegræsdybdegrænser i perioden 1883-19291. 
 

  

 
1 Karen Timmermann, Jesper P.A. Christensen, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Anders Erichsen, DHI. 
REFERENCEVÆRDIER OG GRÆNSEVÆRDIER FOR ÅLEGRÆSDYBDEGRÆNSER TIL BRUG FOR 
VANDOMRÅDEPLANERNE. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 390. 2020 
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3. Beskrivelse af Grønsund  

Området omfatter Grønsund, Storstrømmen og Færgestrømmen med tilhørende oplande. 
 
Fra Basisanalyse – del 1 Karakterisering af vandforekomster og opgørelse af påvirkninger Vanddistrikt 
35 ,  2004.   
Det samlede opland på Sydsjælland, Falster og Møn (inklusive en del af Bogø) har et areal på 192 
km2. Hvoraf det største delområde udgøres af den nordøstlige del af Falster. Det største vandsystem 
er Fribrødre Å på Falster. 
 
76% af oplandet anvendes til landbrug. Andelen af skov- og naturområder er på 13% og omfatter 
bl.a. højmosen Horreby Lyng på Falster og strandengene ved Fanefjord på Møn. Bebyggelse og 
tekniske anlæg dækker 11% af oplandsarealet, hvoraf Vordingborg udgør den største bymæssige 
bebyggelse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 med tabel.  

Arealanvendelse i oplandet til Grønsund 

 
 
Grønsund forbinder Smålandsfarvandet med Østersøen. Det er et strømfyldt farvand, hvor der er en 
god opblanding af vandsøjlen. Dermed er der ikke lagdelt i længere perioder, hvilket betyder, at 
risikoen for iltsvind er minimal. 
 
De næringsstoffer, der tilføres fra oplandet, bliver blandet med de passerende vandmasser, og en 
meget stor del af disse vil blive ført ud af området med strømmen, inden de bliver omsat. Den 
vestlige del af farvandet er lavvandet med dybder under 3 meter i store dele af området. Her vil 
vegetationen i perioder kunne udnytte en del af de næringsstoffer, der strømmer igennem området. 
 
I Grønsund langs strømdybet står der tætte bede med ålegræs. Langs de mere beskyttede fjorde og 
vige ved Bogø, Møns og Falsters kyster findes der en mere varieret sammensætning af fastsiddende 
undervandsplanter, stedvis med forekomst af kransnålalger. Derudover forekommer øgede 

Arealtype 
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mængder af trådalger, som på det lave vand kan hæmme eller hindre væksten af de fastsiddende 
undervandsplanter. 
 
Grønsund er en del af Natura2000 området 168 ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og 
Grønsund”. Beskrivelsen af de marine dele af natura2000 området: Den marine del af området er 
meget varieret, fra store beskyttede områder, som Præstø Fjord og Stege Bugt til områder med 
meget strøm, som Grønsund og Bøgestrømmen.  
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4. Strømningsforhold i Grønsund 

I både Basisanalyse – del 1 Karakterisering af vandforekomster og opgørelse af påvirkninger 
Vanddistrikt 35, 2004  og Natura2000 planen for området 168 ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord 
og Grønsund”, beskrives strømforholdene i Grønsund som stærke samt at de næringsstoffer der 
tilføres Grønsund, opblandes i vandsøjlen og strømmer ud af Grønsund inden de bliver omsat. 
 
Geodatastyrelsens hjemmeside ”Den danske havnelods” beskriver at både øst og vest gående strøm 
kan give op til 3-4 knop strøm, i området omkring Stubbekøbing Havn.  
 
Kystvand Grønsund er ca 25.5 km fra øst til vest. I perioder med en strøm på 3-4 knop vil 
næringsstoffer der tilføres Grønsund fra Østersøen eller Smålandsfarvandet , strømme gennem 
Grønsund på ca 4 timer. Det største opland afvandes via Fribrødre å, som har udløb ved 
Stubbekøbing by, som ligger midt i Grønsunds Øst-Vest retning. Næringsstofferne fra Fribrødre å, må 
i situationer med 3-4 knob strøm, forventes at strømme ud af Grønsund i løbet af 2 timer. 
 
Den årlige gennemsnitlige vindhastighed ved 3 kyststationer, Skagen Fyr, Hvide Sande og Gedser 
ligger fra 7,0 til 7,8 m/s. Den hyppigste vindretning er vinde fra vest, hvor ca. 30-40 % af alle vinde 
kommer fra (periode 1989-1998). (www.dmi.dk).  
 
Den gennemsnitlige vindenergi baseret på de sidste 10 år er i sommerperioden (apr-sept) 81 % af 
årsgennemsnittet, mens den gennemsnitlige vindenergi baseret på sidste 10 år i vinterperioden (okt-
marts) er på 119 % af årsgennemsnittet. Se tabel 3 
 
Da landbrugets næringsstoffer hovedsageligt tilføres i vinterhalvåret hvor vindforholdene opgjort 
som vindenergi er 46% højere end i sommerhalvåret, vil næringsstofferne grundet vind- og 
strømforhold være ude af Grønsund før sommerhalvårets opvækst af alger finder sted. Se tabel 3 
som viser vindens energiindhold på månedsfordeling de sidste 10 år.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab 3: Winddenmarks opgørelse over vindens energiindhold fra dec 2021. Baseret på energistyrelsens stamdataregister for 

vindmøller og Risøs vindmålinger. 

http://www.dmi.dk/
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Fig 2. DMI’s beskrivelse af vindforholdene d. 12. juni 2022 

 

 

 

 
Fig. 3: DMI’s beskrivelse af middelvind og vind i stød 
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Fig. 4. DMI’s beskrivelse af de forventede vandstandsudsving ved Gedser d. 12. juni 2022  
 

 
Fig. 5. Forsvarets Center for Operativ Oceanografi forventning til strømforholdene i Grønsund d. 12. juni 2022 

 
På en gennemsnitlig sommerdag med lidt lavere vind end årsgennemsnittet og et relativt lille 
udsving mellem flod og ebbe, se fig 3 og 4, beregner Forsvarets Center for operativ 
Oceanografi at der i Grønsund vil være en middelstrøm på ca. 0,75 knob i Grønsund se fig. 5. 
Det vil betyde at eventuel tilstrømning af næringsstoffer være ude af Grønsund på omkring 9 
timer. 
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5. Kilder til næringsstofbelastning af Grønsund. 

Næringsstoftilførslen til Grønsund sker fra punktkilder og diffuse kilder (herunder udvaskning og 
afstrømning fra landarealer), samt tilførsler fra atmosfæren fra luftbårne kvælstofkilder i såvel 
Danmark som andre lande. Kystvandene tilføres desuden næringsstoffer fra andre lande via 
udvekslingen af vand og stof fra tilgrænsende farvandområder i Nordsø- og Østersøområdet. I 
Grønsund tilføres der, som blandt få kystvande i Danmark, desuden næringsstoffer fra Havbrug. 
 

 

Status-

belastn

ing 

Baselin

e-

belastn

ing 

2027 

Fordelt 

indsats

behov 

2027, 

jf. bilag 

1.1 

 

 

Mål-

belastn

ing Rensning

sanlæg Industri 

Ferskvan

dsdambr

ug 

Regnvan

dsbeting

ede 

udlednin

ger 

Spredt 

bebyggel

se Havbrug 

Saltvand

sbrug Landbrug 

Baggrund

sbelastni

ng 

 Tons 

N/år 

Tons 

N/år 

Tons 

N/år  

Tons 

N/år 
Andel af belastning (estimering) 

 

Grøn-

sund 
283,6 269,8 62,6 207,2 0,09 0,00 0,00 0,01 0,02 0,17 0,00 0,54 0,18 

Tabel 4. Baseret på vandplan 2021-2027 i høring, samt tabeller SEGES har modtaget fra MST/DCE 
 
 
Havbrug i Grønsund 
Storstrøms Amt har siden 1984 givet tilladelse til havbrug i Grønsund (Personlig kommunikation med 
Grønsund Havbrug, Aquapri A/S). 
 
I 2022 er der 2 havbrug, et med en godkendt miljøgodkendelse (Grønsund Havbrug) og et som fik en 
ny miljøgodkendelse fra 2016, som dog blev underkendt i miljø og fødevareklagenævnet den 13. dec 
2018 (Kongsnæs Havbrug). Kongsnæs Havbrugs miljøgodkendelse er ved at blive revurderet af MST, 
som står for udarbejdelse af miljøgodkendelser til havbrug.  
 
For begge havbrug gælder, at deres tidligere produktionstilladelser blev givet af Storstrøms Amt på 
baggrund af den store vandudskiftning der er i Grønsund. 
 
I Storstrøms Amts Regionplan fra 2005, står der i retningslinjernes punkt 2 og 3 til kap. 5.4 Havbrug  
 

2.Havbrug skal placeres i åbne kystvande med et godt vandskifte. 
3.Der skal være mindst 2 meter frit vand under netburene. Netburene skal placeres i 
områder, hvor vanddybden er på mindst 9 meter, og hvor der samtidigt ikke er 
længerevarende lagdeling af vandmasserne  
 
 

 
Udledning af TN/år 

 
Udledning af TP/år  

 

Kongsnæs Havbrug 15,9 1,7 

Grønsund havbrug 30,9 3,4 

Tab.5 Udledning af næringsstoffer fra havbrug i Grønsund. Baseret på nuværende miljøgodkendelse for Grønsund havbrug 

og afvist miljøgodkendelse for Kongsnæs havbrug 
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Modsat landbruget stilles der i udkast til vandområdeplan 2021-2027 ikke krav om, at havbrugene 
skal reducere deres udledning af næringsstoffer. Dette skyldes, at kompenserende marine 
virkemidler (f.eks. muslingopdræt) ikke er godkendt til at mindske havbrugenes påvirkning af 
kystvandene med næringsstoffer.  
 
Havbrugenes eneste mulighed for at mindske påvirkningen med næringsstoffer, er derfor reelt 
begrænset til en produktionsnedgang eller en flytning af produktionen til mere robuste kystvande. 
Med en godkendt miljøgodkendelse er det ikke en mulighed. 
 
Når landbruget i udkast til vandområdeplan skal reducere udledningen af næringsstoffer med 62,6 
TN/år, ender landbruget med at skulle ”fjerne” de ca. 46.8 TN/år som udledes af havbrugene, og som 
udgør 75% af det totale reduktionskrav til næringsstoftilførslen til Grønsund. Dette som konsekvens 
af de manglende marine virkemidler. 
 
Årstider betyder meget for kvælstof og alger 
Det er langt fra ligegyldigt for algevæksten, hvornår på året kvælstof udledes. Alger vokser primært i 
sommerhalvåret, tilførslen af N i slutningen af vinterhalvåret er kun et problem i de farvande hvor 
der er en meget lille vandudskiftning.  
 
Det reelle behov for kvælstofreduktioner afhænger derfor meget af, hvornår på året udledningen 
finder sted, samt vandudskiftningen i det enkelte kystvand. 
 
Panelet af internationale forskere, som evaluerede kvælstofreduktionskravene i vandplanerne, 
konkluderede i deres rapport fra 2017 at ”En vurdering af, hvordan udledningernes variation i løbet 
af året påvirker status af kystvande, kunne føre til en optimeret, omkostningseffektiv forvaltning.”  
 
Oplandet til Fribrødre å, udgør det største enkeltopland til Grønsund. I oplandet måles N-
udledningen i st. 61000013. ODAforalle.dk opgør oplandsarealet til st. 61000013 til 55 km, hvilket er 
28.6% af det samlede opland til Grønsund. 
 
En gennemgang af data for st. 61000013, viser meget tydeligt, at tilførslen af kvælstof fra oplandet til 
Grønsund er meget lille i sommerhalvåret. Se fig 6 og tabel 6. 
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Fig.6: månedsvariationerne i udledningen af total-N i st. 61000013 for årene 2016-2020. ODAforalle.dk 

  
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Gns 2016-

2020 

Kg N 72516 81606 92375 93115 69139 81750 

Kg N 
sommer 

2959 12302 15476 4047 3795 7715 

Tab.6. Tilførsel af N i st. 61000013. Årstotal og total for sommerperioden (apr-sept).  Samt gennemsnit for alle år og alle 

sommerperioder. 
 
Sammenholder man udledningen af total-N til Grønsund (som opgjort i st. 61000013) set over året, 
med strømforholdene i Grønsund står det meget klart, at manglende målopfyldelse i Grønsund, ikke 
skal eller kan løses af landbruget i oplandet til Grønsund. I gennemsnit vil 9 % af udledningen fra 
oplandet til st. 61000013 tilføres i de 6 sommer mdr, mens 91 % vil blive tilført i vinterperioden. 
 
 


