
Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto Arresø 
2014  

 Ruth Sthen Hansen 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

• Udviklingen af sigtdybde, klorofyl og total fosfor i søen 

• Undervandsvegetationen 2014 

• Fiskebestanden (Claus) 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 
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niveauer findes), brug 
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knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Indsæt nyt billede 
Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 

Sommergennemsnit sigt, klorofyl og total fosfor 

Solbjerg 
Engsø 

Strødam 
Engsø 

Holløse 
Bredning 

Alsønderup 
Enge 

Måltal 
0,053mg/l 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Undervandsvegetation 2014 

  

Grønne cirkler angiver steder 
med vegetation i 2014  

Dybdegrænse  1,4 meter 

Arealdækning  0,11  % 

6 arter 
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Børstebladet vandaks 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Hjertebladet vandaks 
 
Akstusindblad 
 
Vandkrans 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Kransnålalger 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Sammenfatning: 

   

• Sigtdybden og klorofyl er i positiv udvikling 

• Fosforudviklingen er de 3 seneste år stagneret 

• Undervandsvegetationen er i positiv udvikling 

 

• Claus vil nu fortælle hvordan det går med fiskebestanden!   
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Gennemsnit marts til november 
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