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Forord

Søer,storeog smà,ervigtige naturom
râderog rekreativeAndehulleri kultur

bandskabet.pa alletidspunkteraf aret
giver søerneos mulighed for at studere
planterog dyr, badei vandet,pabunden
og langsbredderne.Ogharmanadgang
til et mikroskop,abnerder sig en forun
derligverdenblandt de mikroskopiske
planktonalgerog planktondyr.Søerne
giver ogsâmulighed for aktiviteter som
badning,sejiads,jagt og fiskeri - og sà
naturligvisdenstetiskelandskabsople
velse,som søernesvandfladetil stadig
hedskaber.

SoerneJiggerspredtover helelandet,
de fleste dogi detbakkedelandskabi
Nordsj11andsamtMidt- og østjylland.
Vi harca. 120.000søer,derer størreend
100m2 samletsvarerderesarealtil 1,4

% aflandetstotaleareal.Langt de fleste
ersmâsøerog damme,og kun godt
2.700 eller godt 2 % erstørreend1
hektar.Alle søerstørreend 100m2 er
somfolge af bestemmelseri naturbe
skyttelseslovenbeskyttetmod tilstands
ndringer.

Dennebog: Søer- en beskyttet
naturtypeer denfjerdei en serieom
beskyttedenaturtyperudgivetpa initia
tiv fra Skov- og Naturstyrelseni et sam
arbejdemedGadsForlag.Tidligereer

udkommetbogerom henholdsvisferske

enge,overdrevog strandenge.
Bogenertnkt somen oplevelses

m2essigog faglig inspirationpabag
grundaf enopdateretvidenom emnet.
Der berettesom søernesorganismer,
mennesketspávirkningaf søerneog de
økobogiskesammenh2engei søernes
fødekder.Bogenbeskriversøerneskul
turhistorie, dvs. hvordanmani tidens
løb haroprettet,ndret og udnyttet
soernemedhenblik pa fiskeri, forsvar,
vandforsyningog stetisk oplevelse.

Bogenerholdt i et ti1gnge1igtsprog
medmangefigurer,akvarellerog fotos
sâledes,at alle medinteressefor naturen
forhábentbigkan fá gliedeaf den.

Det eronsketmedserienom beskyt
tedenaturtyper,at hegfolk,lodsejere,
grønneorganisationerog myndigheder
medopgaverindenfor naturforvaitning
kanhenteinspirationog konkrete
anvisningertil en indsats.Derudover
kanstuderendevedhøjerehereanstalter
fá et tverfag1igtindblik i de beskrevne
naturtyper.Endeligkan figurer og
uddragmâskeanvendesaf medierneog
i undervisningen.

Skov-og Naturstyrelsen2001
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1 Indledning

Søer -

de mange muligheder
Danmarkeret landmedmangetusinde
stillestàendevandomràder.Langt de
fleste af demersmâsøermedet arealpA
under1 hektarherkaldt dammeog
kun 2.760haret areal,derer større.Til
sammenskabersøerneen stor variation
i landskabet,og dererknyttet storena
turmessigeinteressertil dem,fordi de
reprasentereret vigtigt Andehuli kul
turlandskabetfigur 1.1.

Der ermubighedfor mangerekreati
ye oplevelseri forbindelsemed smA og
storesoer, f.eksjagt, fiskeri og studieraf
fugle, padder,insekterog planter.Arts
variationenerstor, og de flestehoved
grupperaf dyr og planter,somer opstA
et underevolutionen,kanman finde i
de ferskevande.De størresøerkanend
videretilfredsstillepladsknevendeakti
viteter sombadning,dykningog sejlads.

Interessenfor søernevekslerikke ale
nefra persontil person,denharogsA
endretsig gennemde sidsteArhundre
der.TidligeresA man iserpA dendirekte
nytteverdi,menmeddenøgedevelstand
i et stadigtmerenaturfattigtlandskab
bar behovetfor at opleveog udfoldesig i
naturenfret stadigtstorrebetydning.I
mangeAr barvillaer og sommerhuse
medsøudsigtveretmegetattraktive.

GAr vi helt tilbageill menneskeskeg
tens tidligsteudvikling for mereend 2
millioner Ar siden,kanvi konstatere,at
de tidligstemenneskerofte valgte at bo

settesig vedsoer.Adgangentil fersk
vandbarveretvigtig for at sikrelivsfor
nødenhederog komfort,davandetkan
brugestil at drikke, lave madi og vaske
sig og sit tøj i. SøerneerogsA blevetud
nyttetill at fange fisk og skaldyr i. Selvi
nutiden,hvorferskvandføresfremtil
husenei rør, erderAbenbartnogetdra
gendeved soer,sommAskebarat gøre
medmennesketsmillioner Ar langefor
historie.

Mangeaf de smA soer,dammene,er
menneskeskabte.De blev skabtfor 50-
200 Ar sidensommergelgrave,kalkgrave
og lergrave,hvor man hentedemateriale
til jordforbedringog til fremstillingaf
murstenog cement.Et stortantaldam-
me er blevetskabtsomtørvegravebelt
op til efter 2. verdenskrig.En del dam-
me blev ogsA etableretmedhenblik pA
kreaturvanding.I dag etableresnye
dammeaf hensynill naturinteresser,
ved grusgravningog i tilknytning til
motorvejsbyggerier,hvor vejvandetføres
ill de nyevandhuller.Jagtinteresserede
etablererogsA nye dammefor at sikre
jagt pA tender.

Ved ndring af landbrugetsgød
ningspraksisogkreaturholdsamtetab
lering af de storekornmarkerermergel
graveog kreaturdammeblevetoverflø
dige i løbet af de sidsteArtier, og de blev
ansetfor at verei vejen, nAr manskulle
manøvrererundt medstoremarkred
skaber.Derforer utallige dammeblevet
dnenetog fyldt op.
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Foto Ole Malling/Skov- og Naturstyrelsen.

OgsA et megetstortantallavvandede
søererblevetdnenetog omdannettil
landbrugslandgennemde seneste100
Ar. I forbindelsemednaturgenopretning
harmanstoppetafvandingspumpernei
flere af de afvandede,tidligeresøbunde.

Soernesog dammenesantalog belig
genhedud overlandetervigtig for land
skabetog denbiologiskemangfoldig
hed.Alenedet,at ensøeller en damer
dl stedei et landskab,eraf storbetyd
fling for detsvariationog for overlevel
senafde mangedyr og planter,sombe-

verpermanenti vandellerblot er af
harngigeaf vandeti perioderaf deres
livsforlob. Uansetderestilstandrummer
søerog dammederfor altid livsmulighe
derfor dyr og planter.Man mA gerne
bemarkedissepositiveegenskaber,in-
denmanfokusererpA forureningog an
dre problemer.Selvenforurenet50 er
sAledesmegetbedreendingen so.Den
forurenedesøvil garanteretgive livsmu
lighederfor ttte fiskebestandeog ad
skillige fuglearter,sommangevil kunne
gkedesig over,selv om vandeter ukiart

Figur 1.1. Mossø i bakket mornnelandskab set fra Sukkertoppen.
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og der i perioderskulleopstA algeop
blomstringog iltsvind.

P5virkninger og søforst5else
MennesketsindflydelsepA livsbetingel
sernei soerog dammebarandretka
raktergennemde sidste100 Ar. I C.
Weseriberg-Lundsavisartikierogvrker
om de ferskevande1915,1917og
1937 varderblomstrendebeskrivelser
af det rige insektliv.Men samtidigvar
der indigneretafstandtagenfra byernes,
industriensog landbrugetsovergrebpA
naturenboks1.1.Ved udledningaf
madrester,foderresterog affald fra to
iletter,moddinger,mejerier,bryggerier
og slagteriersketedernemligallerede
dengangenkraftig forureningafvande
ne medorganiskstof.Vednedbrydning
af detorganiskestofudvikieset iltsvind,
somkandnebesmAdyrog fisk. Vedned
brydningenbliver derogsA frigjort me
ringsstoffer,somforer til en oget op
blomstringafplanteplanktonog andre
gronneplanterfigur 1.2.

DissepAvirkningeraf de ferskevande
fortsattei stigendeomfangbelt fremtil
1960’ernei takt med,at der blev flere
menneskerog husdyr,og industripro
duktionenøgedes.Installeringafvand
skylledekiosetterog kloakeringforver
rede forureningsproblemetendnumere
pga.dendirekteoverførselaf spildevan

det til vandomrAdernefrem for dentid
ligereudbringningaf spildprodukterne
pA jordenfigur 4.5.

Spildevandsrensningenfra byernes
husholdningerog industrierer gradvist
blevetbedrei lobet af desidste40 Ar.
LandbrugetshAndteringaf moddings
vandeter ogsA forbedretmegeti de sid
ste20 Ar. Der erdog storeproblemer
medat bAndterede stigendegyllemng
derfra isersvineproduktionen,sombar
ført til stigendeammoniaktilførslertil
luften,jordenog overfiadevandet.Svine
gyllen er endvideremegetrig pA fosfor,
og detkanblive et stortproblemfor so
erne i fremtiden,at densterktforbedre
de fosforrensningmodsvaresaf ogede
fosfortabfra gyllen,nAr svineproduktio
nenstiger.Samletseter forureningenaf
de ferskevandemedorganiskstofblevet
mindre i lobet af de sidste50 Ar. Til gen
gelder forureningenmedoplosteme
ringssaltefra landbrugetblevet meget
storre.

NeringssaltenekommerbAde fra
busholdninger,industri og landbrug.I
lobet af 1990’ernebarvi gradvist fAet
nedbragttilforslernefra husholdninger
og industrived udstraktrensningaf
spildevandet.Til gengeldbar tabetaf
meringssaltefra dyrkningsjorden- et
tab,derermereendfordobletsiden2.
verdenskrig- fortsatvarethojt.

Organisk stof + It -> KuIdoxid + vand + opløste nringsstoffer

Figur 1 .2. Betegnelsen "organisk stof’ bruges om de fedtstoffer, proteiner, suk
kerstoffer mv. som alle levende organismer er opbygget af. Organisk stof er der
tor ogs en hovedbestanddel af døde organismer, fkalier og madrester, som til
føres vandomrâderne. Ved bakteriernes nedbrydning af det organiske stof med
ilt til stede sker et stort iltforbrug og der frigives opløste nringsstoffer. N
ringsstofferne kan siden benyttes af planter.
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Boks 1.1. Naturglaeden og naturtruslen -

Wesenberg-Lunds gamle profetier

Foto af professor C. Wesenberg-Lund i hans vel
magtsdage uden for Ferskvandsbiologisk Labora

torium i Hillerød med Frederiksborg Slot i bag
grunden.

Carl Wesenberg-Lund1867-1955var
i mereend60 Ar envigtig naturhisto
riker og formidleri Danmarksom
gruridkeggeraf Ferskvandsbiologisk
Laboratorium,forfatter ill mangebo
ger om detdanskedyreliv, kronikor i
aviserne,taler i radioenog initiativta
ger til etableringaf DanmarksNatur
fredningsforeningog DanskOrnitolo
giskForening.Han levedesit liv i, med
og for naturen.

I forordettil sinbog om insektlivet
i de ferskevandefra 1915 skriverban
i udvalgog nudanskretskrivning
bl.a.de folgendeafsnit:

"Et lands naturskønheder en national
formue,hvorafslcegtpa sla?gtgennem
artier skal leve. En enestegeneration
kan lceggeden ode; ikkesneseafgenera-

tioner kan bringe denpa fodeigen. In
tet sla?gtledmedtilborligfremsynog
respektfor detoverieverede,vii gd med
til et sddantodela?ggelsesvcerk.De er
hvervskilder,der vel i øjeblikketoger en
nationskapital, men samtidigforringer
summenafnational iykkefoieisevedat
fa?rdesi hjemlandetsnatur, somned
scetternaturenskunstneriskevcerd og
formindskerdensinspirationsvct?rdifor
enfremtidsdigtere, tapper i virkelighe
den nationenshjertebiod;de bidrager
tii formindskeiseaffremtidensnatio
naifolelse,og deforringer denjordbunds
kvalitet, hvori kcerlighedentil egenjord
skai sid sine dybesterødder.Oprethol
deisenafet lands oprindeiige natur
skonhedhar intet medfoieri at gøre;
Ødelceggeiseafdenfor egenvindings
skyidscerdeiesmegetmedbrutalitet.

Ingender harkendtvort landfor 25
drsiden dvs. 1890,kanvcereblindfor,
at naturenvedDanmarksgradvise
overgangiii industriiandhar iidt i me-
gethøjgrad; torveindustri, sukkerroe
dyrkning,dreguieringog storefabriks
anlcegharforringetvort lands natur
skon/ied.

Hvadderfremskynderødelceggelsen
er overvurderingenafyore søersog rin
dendevandesseivrensendeevner.So ef
ter soforringes bade i produktivog ces
tetisk henseende,aeftera buyera/lob
fra fabrikker.

Fremsynetheder ikke identiskmed
drommeri.Der kanfornuftigvisingen
tvivl vcereom, at hvis vi endnublot i en
generationbehandlervort lands natur
sdiedes,somvi erfaretfremmodden,
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vii deraf landetsnaturskonhedkun bli
yesorgeiigerester tilbage.

Fordi vort sicegtiedi aitfor hoj grad
seivforsyndersig mod vort lands natur,
harvi heiler ikke vceretistand tilpd ret
te vis at opdragedenkommendegene
ration i densforhoid tii denne.Vi kan
aldrig stcerktnok ogeungdommens
kceriighedtil naturen.Netopfor en na
tion, hvis historie ikke aleneer en histo
neomfortsattetab, mentiilige om en
nation, deraidrig icerte aftabene,er
landetsnatursommiddeitil at ogena
tionalfoleisenafganskeuvurderligbe
tydning. I mineojne er vor opdragelses

OgsA via luften og nedborenskerder
enbetydeligtilforsel af kvebstof.Det
stammerdels fra ammoniak,derdam
peraf fra gylle og andengodning,dels
fra kwelstofilter i bilers udstodningog
forbnendingsankegsrog. Dissekvelstof
ilter omdannessA dl salpetersyresyre
plus nitrat i luften.Tilsammentilfores
jord- og vandoverfiaderArligt 10-35kg
kvelstofpr. hektarmednedboren.Gen
nemsnitteterca. 20 kg kvelstofArligt pr.
hektar,hvilket er 4 gangemereendi be
gyndelsenaf 1950’erne.

Indtil 1995 sketeder ogsA envoid
somstigning i anvendelsenaf sprojte
midler i landbrugog gartneri.Sidenda
er mangAet over til de sAkaldtemini
midler, somermeregiftige pr. kg, sA den
samledeforbrugsmengdeergAet ned,
mensbehandlingshyppighedenikke
faldt i de forste Ar. Detteerdog sket i
2001, sA mannu mermersig de opstille
de mAl. Forbrugetbarmedfort tab til
omgivelserne,og der er risiko for op

metodemedhensyntil barnetsforhoid
til naturenen enestefortsatkcedeaffor
sommelseog misgreb.

Menneskenesoprindelse,dereshisto
ne,deresliv og dodstyresafdesamme
naturlove,der rdderfor alt organiskliv.
Nutidensforkynderekenderkun men
neskeneshistorie; iii destorenaturiove
er kendskabetefterforkyndeisenat
domme- overfiadisk.Ikkesjceidenthar
gejsteiighedendvs.presterog ligesin
dedetii ai den del af Gudsrige, der
ikkenetopfaider mdunderbegrebet
Homo sapiens,i sinforkyndeiseindtaget
et naturjjendtiigtstade."

hobningaf modstandsdygtigenedbryd
ningsprodukter,efterhAndensomover
skudsvandetfra markernesiver neddl
grundvandet.De sprojtemidler,manan
vendtetidligere,ergenereltgenfundeti
overfiadevandetog i grundvandet.Man
barentenfundetselvesprojtegifteneller
et af de nedbrydningsprodukter,den
omdannestil.

Der ersAledessketendringeri pA
virkning og forureningaf de ferskevan
de gennemde sidste100 Ar. Samtidig
med,at man afbodervirkninger af visse
forureninger,mA man derforvre for
beredtpA, at der opstAr nye.Man mA
ogsA vre ldar over,at nogleaf virk
ningerneer akutte,mensandreer kro
niskeog kan efterladeuloseligeproble
mer.Forureningaf vandenemedorga
niskstof ersAledesvoldsomog iojnefal
dende,og den forer til iltsvind og oje
blikkelig forsvindenaf mangedyr i søer
og damme.Forureningenmedmerings
stoffer forer til overdrevenalgevekstog
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ukiart vand,mender opstAr forstut
svind,nAr algernesenerebuyerned
brudt.Det er derforsverereumiddel
bartat forstA, hvadder sker.Toiletaffald
erhAndgribeligt,mensdetersverereat
acceptere,at hvide,lugtfrie godningske
mikalier,der indkobesi storeposer,kan
vre endnuvrre for vandmiljoet.Det
bliver endnumerekryptisk, hvis det’
drejersig om sprojtegifte,somdukker
op i afstromningenfra markerneog
forst efter flere Ar registreresi grund
vandetog drikkevandet.Forgrundvan
detsvedkommendemA manvnnesig
tii at tnke i reaktionstiderpA Artier, og
hvad effekterneangAr,er de ofte vanske
lige at dokumentere,men dekan inde
bareforstyrrelseri dyrs og menneskers
hormonerog forplantning.

Bogens ide og indhold
Bogenside er at beskrive,hvilke mulig
hederog oplevelsersoernerummer.Det
erher,vi alle kan begynde- belt fri for
dyberetankerog overvejelser- nemiig
medat gliede os over soernesudseende
og deresmangfoldigedyre- og planteliv.
Men bogengennemgArogsA de okolo
giskeforhold, derbestemmerdyre- og
plantelivetssammens2etningsamtvan
detskiarhedog renhed,og somervigti
ge at kendefor at kunneforvalte soer
neskvaliteter og forbedredissei fremti
den.Bogen inddragernyevurderinger
af de biologiskesamspili soernesfode
k2eder,og dengiver eksemplerpA de ny
esteopdagelserom arternesbiologi.

Disseforhold er i hoj gradflles for
soerneog dammene.De serligeaspekter
ved livet i dammenebardog fAet et ka
pitel for sig selv for at rettelidt op pA
denstedmoderligebehandling,deofte
barfAet i litteraturen,selv om de ertalri

geog rummersA mangemulighederfor
dyr og planter- og opleveisesmulighe
der for osmennesker.Kendskabettil
dammeneskjuler sig imidlertid i hoj
gradi ubearbejdederapporterog i hu
kommelsenhospraktikere,mensde
pubiiceredevidenskabeligeundersogel
serer fA, hvilket bargjort detsvertat
dokumenterede okologiskesammen
henge.

Bogen behandlertii slut denbiolo
giske mangfoldighedi soerog damme,
sombAdevurderespA det lokale,det
nationaleog detglobaleplan.

Redaktorog hovedforfattererKaj
Sand-Jensen,somerprofessori okologi
ved FerskvandsbiologiskLaboratorium,
KøbenhavnsUniversitet,og somi
mangeAr barforsketi økologi og de
neriigebetingelserfor organismernei
vandløb,soerog lavvandedekystomrA
der.

Kapitlet om dammeneer skrevetmed
hjelp fra KAre Fogog PeterWiberg-Lar
sen,FynsAmt, og kapitletom soernes
kulturhistorieerskrevetaf SusanneAn
dersen,Skov- og Naturstyrelsen.

Tak
Initiativet til dennebog er taget af
Skov- og Naturstyrelsen.Arbejdetmed
udformningaf bogener fulgt af ensty
ringsgruppemed deltagelseaf Jens
Møller Andersen,ArhüsAmt, Karsten
Fugl,StorstromsAmt, PeterWiberg
Larsen,Fyns Amt, Ivan Karottki og
HansErik Svart,Skov- og Naturstyrel
sen.Dissepersonerbarsammenmed
Kirsten Christoffersen,Erling Krabbe,
JorgenKristiansenog PeterGeertz
Hansenkommenteretteksten.Niels Jor
gen Friis, Kjeld SandbyHansen,Mogens
Holmen,KarstenLaursen,Bjarke Huus
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- - - Indledning

Jensen,JensPeterMUller, TorbenJor
gensen,PeterWiberg-Larsenog Gorm
Rasmussenbarbidragetmed forskellige
oplysninger.

Tak lii KirstenChristoffersen,Jens
Gregersen,Ole GeertzHansen,Jorgen
Kristiansen,Finn Pedersenog Ole Pe

dersenfor foto og tegninger.Tak til Ole
Jorgensen,GadsForlag for grafiskop
setning,sprogligeforbedringerog kor
rekturafbogen.

ølsted,oktober2000
Kaj Sand-Jensen
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2. Danmarks søer

Naturligesoerog dammefindes overalt i
Danmark,mender erstoreforskellepA
antallet i de forskeliigelandsdele.Der er
mangei debakkedemonenelandskaber
pA Fyn og i Midt- og østjylland,Thy og
Nordsjelland.Derimoderder fA pA de
flade hedesletteri Vestjyllandog pA den
flade hevedehavbundi SV-Vendsyssel
og pA Lolland-Falster.

SmAsoernesog dammeneshyppighed
forskelligestederi landeterpAvirket af
denintensitet,hvormedmenneskeskabte
dammesAsomgrusgrave,mergelgrave,
molledammeog torvegraveerbleveteta
bleretellernedlagt.Men ogsA storrekun
stigesoereropstAetved inddkemningaf
tidligerefjordarmef. eks.SaltbekVig
og vedkraftverksckemningerf. eks.
TangeSoog HolstebroVandkraftso.

Alt i alt findesder i Danmarkom
kring 120.000omrAdermed"stillestAen
de" ferskvandmed et arealstorreend
0,01 hektar100 m2. Langtde fleste er
smA vandomrAder,der i daglig tale be
tegnesvandhullerog damme.Kun ca.
2.760 er storreend 1 hektarog betegnes
søerfigur 2.1. De 120.000vandomrA
der bar et samletarealpA 58.000hektar,
hvilket svarertil 1,4 % af Danmarks
areal.

Dengennemsnitiigestorrelseaf de
120.000danskesoerog dammeer ca. 0,5
hektar.Hvis vi antager,at en sAdangen
nemsnitligvandsamlingercirkuher,er
densomkredsi kontaktmedland250 m

bang.Daderer 120.000sAdannevand
samlinger,er densamledekengdeaf
bredzonenmellem 50 og landjord
mindst 30.000km pA landsbasis.Disse
tal illustrerermegetgodtden intime
kontakt,someksisterermellemlandjor
denog vandeti de mangevandsambin
ger.Denneintime kontaktudnyttesaf
planterog dyr, sombeborovergangszo
nenpermanenteller desAkaldt amfibi
ske arter,somkrydserfremog tilbage
mellemvandogland.Froerog tudser
leversomhaletudseri vandog som
voksnepA land.De fleste vandinsekter
erogsA amfibiske,idet larvernelever i
vand,mensdevoksneleverpA land.
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Figur 2.1. Antal og størrelse af samtlige
120.000 danske damme og søer over 0,01 hek
tar. Langt de fleste 98 % er mindre end 1 ha,
og kun Ca. 2.760 godt 2 % er større end 1
hektar. Efter Søndergaard et al. 1999.
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