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Forord
Søer, store og smà, er vigtige naturom
râder og rekreative Andehuller i kultur
bandskabet. pa alle tidspunkter af aret
giver søerne os mulighed for at studere
planter og dyr, bade i vandet, pa bunden
og langs bredderne. Og har man adgang
til et mikroskop, abner der sig en forun
derlig verden blandt de mikroskopiske
planktonalger og planktondyr. Søerne
giver ogsâ mulighed for aktiviteter som
badning, sejiads, jagt og fiskeri - og sà
naturligvis den stetiske landskabsople
velse, som søernes vandflade til stadig
hed skaber.
Soerne Jigger spredt over hele landet,
de fleste dog i det bakkede landskab i
Nordsj11and samt Midt- og østjylland.
Vi har ca. 120.000 søer, der er større end
100 m2 samlet svarer deres areal til 1,4
% af landets totale areal. Langt de fleste
er smâsøer og damme, og kun godt
2.700 eller godt 2 % er større end 1
hektar. Alle søer større end 100 m2 er
som folge af bestemmelser i naturbe
skyttelsesloven beskyttet mod tilstands
ndringer.
Denne bog: Søer - en beskyttet
naturtype er den fjerde i en serie om
beskyttede naturtyper udgivet pa initia
tiv fra Skov- og Naturstyrelsen i et sam
arbejde med Gads Forlag. Tidligere er

udkommet boger om henholdsvis ferske
enge, overdrev og strandenge.
Bogen er tnkt som en oplevelses
m2essig og faglig inspiration pa bag
grund af en opdateret viden om emnet.
Der berettes om søernes organismer,
menneskets pávirkning af søerne og de
økobogiske sammenh2enge i søernes
fødekder. Bogen beskriver søernes kul
turhistorie, dvs. hvordan man i tidens
løb har oprettet, ndret og udnyttet
soerne med henblik pa fiskeri, forsvar,
vandforsyning og stetisk oplevelse.
Bogen er holdt i et ti1gnge1igt sprog
med mange figurer, akvareller og fotos
sâledes, at alle med interesse for naturen
forhábentbig kan fá gliede af den.
Det er onsket med serien om beskyt
tede naturtyper, at hegfolk, lodsejere,
grønne organisationer og myndigheder
med opgaver inden for naturforvaitning
kan hente inspiration og konkrete
anvisninger til en indsats. Derudover
kan studerende ved højere hereanstalter
fá et tverfag1igt indblik i de beskrevne
naturtyper. Endelig kan figurer og
uddrag mâske anvendes af medierne og
i undervisningen.
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1 Indledning
Søer
de mange muligheder
-

Danmark er et land med mange tusinde
stillestàende vandomràder. Langt de
fleste af dem er smâsøer med et areal pA
under 1 hektar her kaldt damme og
kun 2.760 har et areal, der er større. Til
sammen skaber søerne en stor variation
i landskabet, og der er knyttet store na
turmessige interesser til dem, fordi de
reprasenterer et vigtigt Andehul i kul
turlandskabet figur 1.1.
Der er mubighed for mange rekreati
ye oplevelser i forbindelse med smA og
store soer, f.eks jagt, fiskeri og studier af
fugle, padder, insekter og planter. Arts
variationen er stor, og de fleste hoved
grupper af dyr og planter, som er opstA
et under evolutionen, kan man finde i
de ferske vande. De større søer kan end
videre tilfredsstille pladsknevende akti
viteter som badning, dykning og sejlads.
Interessen for søerne veksler ikke ale
ne fra person til person, den har ogsA
endret sig gennem de sidste Arhundre
der. Tidligere sA man iser pA den direkte
nytteverdi, men med den øgede velstand
i et stadigt mere naturfattigt landskab
bar behovet for at opleve og udfolde sig i
naturen fret stadigt storre betydning. I
mange Ar bar villaer og sommerhuse
med søudsigt veret meget attraktive.
GAr vi helt tilbage ill menneskeskeg
tens tidligste udvikling for mere end 2
millioner Ar siden, kan vi konstatere, at
de tidligste mennesker ofte valgte at bo

sette sig ved soer. Adgangen til fersk
vand bar veret vigtig for at sikre livsfor
nødenheder og komfort, da vandet kan
bruges til at drikke, lave mad i og vaske
sig og sit tøj i. Søerne er ogsA blevet ud
nyttet ill at fange fisk og skaldyr i. Selv i
nutiden, hvor ferskvand føres frem til
husene i rør, er der Abenbart noget dra
gende ved soer, som mAske bar at gøre
med menneskets millioner Ar lange for
historie.
Mange af de smA soer, dammene, er
menneskeskabte. De blev skabt for 50200 Ar siden som mergelgrave, kalkgrave
og lergrave, hvor man hentede materiale
til jordforbedring og til fremstilling af
mursten og cement. Et stort antal damme er blevet skabt som tørvegrave belt
op til efter 2. verdenskrig. En del damme blev ogsA etableret med henblik pA
kreaturvanding. I dag etableres nye
damme af hensyn ill naturinteresser,
ved grusgravning og i tilknytning til
motorvejsbyggerier, hvor vejvandet føres
ill de nye vandhuller. Jagtinteresserede
etablerer ogsA nye damme for at sikre
jagt pA tender.
Ved ndring af landbrugets gød
ningspraksis og kreaturhold samt etab
lering af de store kornmarker er mergel
grave og kreaturdamme blevet overflø
dige i løbet af de sidste Artier, og de blev
anset for at vere i vejen, nAr man skulle
manøvrere rundt med store markred
skaber. Derfor er utallige damme blevet
dnenet og fyldt op.
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Figur 1.1. Mossø i bakket mornnelandskab set fra Sukkertoppen.
Foto Ole Malling/Skov- og Naturstyrelsen.

OgsA et meget stort antal lavvandede
søer er blevet dnenet og omdannet til
landbrugsland gennem de seneste 100
Ar. I forbindelse med naturgenopretning
har man stoppet afvandingspumperne i
flere af de afvandede, tidligere søbunde.
Soernes og dammenes antal og belig
genhed ud over landet er vigtig for land
skabet og den biologiske mangfoldig
hed. Alene det, at en sø eller en dam er
dl stede i et landskab, er af stor betyd
fling for dets variation og for overlevel
sen af de mange dyr og planter, som be-
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ver permanent i vand eller blot er af
harngige af vandet i perioder af deres
livsforlob. Uanset deres tilstand rummer
søer og damme derfor altid livsmulighe
der for dyr og planter. Man mA gerne
bemarke disse positive egenskaber, inden man fokuserer pA forurening og an
dre problemer. Selv en forurenet 50 er
sAledes meget bedre end ingen so. Den
forurenede sø vil garanteret give livsmu
ligheder for ttte fiskebestande og ad
skillige fuglearter, som mange vil kunne
gkede sig over, selv om vandet er ukiart

og der i perioder skulle opstA algeop
blomstring og iltsvind.

det til vandomrAderne frem for den tid
ligere udbringning af spildprodukterne
pA jorden figur 4.5.
Spildevandsrensningen fra byernes
husholdninger og industrier er gradvist
blevet bedre i lobet af de sidste 40 Ar.
Landbrugets hAndtering af moddings
vandet er ogsA forbedret meget i de sid
ste 20 Ar. Der er dog store problemer
med at bAndtere de stigende gyllemng
der fra iser svineproduktionen, som bar
ført til stigende ammoniaktilførsler til
luften, jorden og overfiadevandet. Svine
gyllen er endvidere meget rig pA fosfor,
og det kan blive et stort problem for so
erne i fremtiden, at den sterkt forbedre
de fosforrensning modsvares af ogede
fosfortab fra gyllen, nAr svineproduktio
nen stiger. Samlet set er forureningen af
de ferske vande med organisk stof blevet
mindre i lobet af de sidste 50 Ar. Til gen
geld er forureningen med oploste me
ringssalte fra landbruget blevet meget
storre.
Neringssaltene kommer bAde fra
busholdninger, industri og landbrug. I
lobet af 1990’erne bar vi gradvist fAet
nedbragt tilforslerne fra husholdninger
og industri ved udstrakt rensning af
spildevandet. Til gengeld bar tabet af
meringssalte fra dyrkningsjorden et
tab, der er mere end fordoblet siden 2.
verdenskrig fortsat varet hojt.

P5virkninger og søforst5else
Menneskets indflydelse pA livsbetingel
serne i soer og damme bar andret ka
rakter gennem de sidste 100 Ar. I C.
Weseriberg-Lunds avisartikier og vrker
om de ferske vande 1915, 1917 og
1937 var der blomstrende beskrivelser
af det rige insektliv. Men samtidig var
der indigneret afstandtagen fra byernes,
industriens og landbrugets overgreb pA
naturen boks 1.1. Ved udledning af
madrester, foderrester og affald fra to
iletter, moddinger, mejerier, bryggerier
og slagterier skete der nemlig allerede
dengang en kraftig forurening af vande
ne med organisk stof. Ved nedbrydning
af det organiske stof udvikies et iltsvind,
som kan dnebe smAdyr og fisk. Ved ned
brydningen bliver der ogsA frigjort me
ringsstoffer, som forer til en oget op
blomstring af planteplankton og andre
gronne planter figur 1.2.
Disse pAvirkninger af de ferske vande
fortsatte i stigende omfang belt frem til
1960’erne i takt med, at der blev flere
mennesker og husdyr, og industripro
duktionen øgedes. Installering af vand
skyllede kiosetter og kloakering forver
rede forureningsproblemet endnu mere
pga. den direkte overførsel af spildevan

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-Lund 1867-1955 var
i mere end 60 Ar en vigtig naturhisto
riker og formidler i Danmark som
gruridkegger af Ferskvandsbiologisk
Laboratorium, forfatter ill mange bo
ger om det danske dyreliv, kronikor i
aviserne, taler i radioen og initiativta
ger til etablering af Danmarks Natur
fredningsforening og Dansk Ornitolo
gisk Forening. Han levede sit liv i, med
og for naturen.
I forordet til sin bog om insektlivet
i de ferske vande fra 1915 skriver ban
i udvalg og nudansk retskrivning
bl.a. de folgende afsnit:
"Et lands naturskønhed er en national
formue, hvoraf slcegt pa sla?gt gennem
artier skal leve. En eneste generation
kan lcegge den ode; ikke snese af genera-
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tioner kan bringe den pa fode igen. In
tet sla?gtled med tilborligfremsyn og
respekt for det overieverede, vii gd med
til et sddant odela?ggelsesvcerk. De er
hvervskilder, der vel i øjeblikket oger en
nations kapital, men samtidigforringer
summen af national iykkefoieise ved at
fa?rdes i hjemlandets natur, som ned
scetter naturens kunstneriske vcerd og
formindsker dens inspirationsvct?rdi for
en fremtids digtere, tapper i virkelighe
den nationens hjertebiod; de bidrager
tii formindskeise affremtidens natio
naifolelse, og de forringer den jordbunds
kvalitet, hvori kcerligheden til egen jord
skai sid sine dybeste rødder. Oprethol
deisen afet lands oprindeiige natur
skonhed har intet medfoieri at gøre;
Ødelceggeise af den for egen vindings
skyid scerdeies meget med brutalitet.
Ingen der har kendt vort landfor 25
dr siden dvs. 1890, kan vcere blind for,
at naturen ved Danmarks gradvise
overgang iii industriiand har iidt i meget høj grad; torveindustri, sukkerroe
dyrkning, dreguiering og store fabriks
anlceg harforringet vort lands natur
skon/ied.
Hvad derfremskynder ødelceggelsen
er overvurderingen af yore søers og rin
dende vandes seivrensende evner. So ef
ter so forringes bade i produktiv og ces
tetisk henseende, a efter a buyer a/lob
fra fabrikker.
Fremsynethed er ikke identisk med
drommeri. Der kan fornuftigvis ingen
tvivl vcere om, at hvis vi endnu blot i en
generation behandler vort lands natur
sdiedes, som vi erfaretfrem mod den,

vii der af landets naturskonhed kun bli
ye sorgeiige rester tilbage.
Fordi vort sicegtied i aitfor hoj grad
seivforsynder sig mod vort lands natur,
har vi heiler ikke vceret istand tilpd ret
te vis at opdrage den kommende gene
ration i dens forhoid tii denne. Vi kan
aldrig stcerkt nok oge ungdommens
kceriighed til naturen. Netop for en na
tion, hvis historie ikke alene er en histo
ne om fortsatte tab, men tiilige om en
nation, der aidrig icerte aftabene, er
landets natur som middei til at oge na
tionalfoleisen afganske uvurderlig be
tydning. I mine ojne er vor opdragelses

OgsA via luften og nedboren sker der
en betydelig tilforsel af kvebstof. Det
stammer dels fra ammoniak, der dam
per af fra gylle og anden godning, dels
fra kwelstofilter i bilers udstodning og
forbnendingsankegs rog. Disse kvelstof
ilter omdannes sA dl salpetersyre syre
plus nitrat i luften. Tilsammen tilfores
jord- og vandoverfiader Arligt 10-35 kg
kvelstof pr. hektar med nedboren. Gen
nemsnittet er ca. 20 kg kvelstof Arligt pr.
hektar, hvilket er 4 gange mere end i be
gyndelsen af 1950’erne.
Indtil 1995 skete der ogsA en void
som stigning i anvendelsen af sprojte
midler i landbrug og gartneri. Siden da
er man gAet over til de sAkaldte mini
midler, som er mere giftige pr. kg, sA den
samlede forbrugsmengde er gAet ned,
mens behandlingshyppigheden ikke
faldt i de forste Ar. Dette er dog sket i
2001, sA man nu mermer sig de opstille
de mAl. Forbruget bar medfort tab til
omgivelserne, og der er risiko for op

metode med hensyn til barnetsforhoid
til naturen en enestefortsat kcede affor
sommelse og misgreb.
Menneskenes oprindelse, deres histo
ne, deres liv og dod styres afde samme
naturlove, der rdderfor alt organisk liv.
Nutidensforkyndere kender kun men
neskenes historie; iii de store naturiove
er kendskabet efterforkyndeisen at
domme overfiadisk. Ikke sjceident har
gejsteiigheden dvs. prester og ligesin
dede tii ai den del af Guds rige, der
ikke netop faider md under begrebet
Homo sapiens, i sin forkyndeise indtaget
et naturjjendtiigt stade."
-

hobning af modstandsdygtige nedbryd
ningsprodukter, efterhAnden som over
skudsvandet fra markerne siver ned dl
grundvandet. De sprojtemidler, man an
vendte tidligere, er generelt genfundet i
overfiadevandet og i grundvandet. Man
bar enten fundet selve sprojtegiften eller
et af de nedbrydningsprodukter, den
omdannes til.
Der er sAledes sket endringer i pA
virkning og forurening af de ferske van
de gennem de sidste 100 Ar. Samtidig
med, at man afboder virkninger af visse
forureninger, mA man derfor vre for
beredt pA, at der opstAr nye. Man mA
ogsA vre ldar over, at nogle af virk
ningerne er akutte, mens andre er kro
niske og kan efterlade uloselige proble
mer. Forurening af vandene med orga
nisk stof er sAledes voldsom og iojnefal
dende, og den forer til iltsvind og oje
blikkelig forsvinden af mange dyr i søer
og damme. Forureningen med merings
stoffer forer til overdreven algevekst og
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ukiart vand, men der opstAr forst ut
svind, nAr algerne senere buyer ned
brudt. Det er derfor sverere umiddel
bart at forstA, hvad der sker. Toiletaffald
er hAndgribeligt, mens det er sverere at
acceptere, at hvide, lugtfrie godningske
mikalier, der indkobes i store poser, kan
vre endnu vrre for vandmiljoet. Det
bliver endnu mere kryptisk, hvis det’
drejer sig om sprojtegifte, som dukker
op i afstromningen fra markerne og
forst efter flere Ar registreres i grund
vandet og drikkevandet. For grundvan
dets vedkommende mA man vnne sig
tii at tnke i reaktionstider pA Artier, og
hvad effekterne angAr, er de ofte vanske
lige at dokumentere, men de kan inde
bare forstyrrelser i dyrs og menneskers
hormoner og forplantning.

Bogens ide og indhold
Bogens ide er at beskrive, hvilke mulig
heder og oplevelser soerne rummer. Det
er her, vi alle kan begynde belt fri for
dybere tanker og overvejelser nemiig
med at gliede os over soernes udseende
og deres mangfoldige dyre- og planteliv.
Men bogen gennemgAr ogsA de okolo
giske forhold, der bestemmer dyre- og
plantelivets sammens2etning samt van
dets kiarhed og renhed, og som er vigti
ge at kende for at kunne forvalte soer
nes kvaliteter og forbedre disse i fremti
den. Bogen inddrager nye vurderinger
af de biologiske samspil i soernes fode
k2eder, og den giver eksempler pA de ny
este opdagelser om arternes biologi.
Disse forhold er i hoj grad flles for
soerne og dammene. De serlige aspekter
ved livet i dammene bar dog fAet et ka
pitel for sig selv for at rette lidt op pA
den stedmoderlige behandling, de ofte
bar fAet i litteraturen, selv om de er talri
-

-
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ge og rummer sA mange muligheder for
dyr og planter og opleveisesmulighe
der for os mennesker. Kendskabet til
dammene skjuler sig imidlertid i hoj
grad i ubearbejdede rapporter og i hu
kommelsen hos praktikere, mens de
pubiicerede videnskabelige undersogel
ser er fA, hvilket bar gjort det svert at
dokumentere de okologiske sammen
henge.
Bogen behandler tii slut den biolo
giske mangfoldighed i soer og damme,
som bAde vurderes pA det lokale, det
nationale og det globale plan.
Redaktor og hovedforfatter er Kaj
Sand-Jensen, som er professor i okologi
ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium,
Københavns Universitet, og som i
mange Ar bar forsket i økologi og de
neriige betingelser for organismerne i
vandløb, soer og lavvandede kystomrA
der.
Kapitlet om dammene er skrevet med
hjelp fra KAre Fog og Peter Wiberg-Lar
sen, Fyns Amt, og kapitlet om soernes
kulturhistorie er skrevet af Susanne An
dersen, Skov- og Naturstyrelsen.
-
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Initiativet til denne bog er taget af
Skov- og Naturstyrelsen. Arbejdet med
udformning af bogen er fulgt af en sty
ringsgruppe med deltagelse af Jens
Møller Andersen, Arhüs Amt, Karsten
Fugl, Storstroms Amt, Peter Wiberg
Larsen, Fyns Amt, Ivan Karottki og
Hans Erik Svart, Skov- og Naturstyrel
sen. Disse personer bar sammen med
Kirsten Christoffersen, Erling Krabbe,
Jorgen Kristiansen og Peter Geertz
Hansen kommenteret teksten. Niels Jor
gen Friis, Kjeld Sandby Hansen, Mogens
Holmen, Karsten Laursen, Bjarke Huus
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Jensen, Jens Peter MUller, Torben Jor
gensen, Peter Wiberg-Larsen og Gorm
Rasmussen bar bidraget med forskellige
oplysninger.
Tak lii Kirsten Christoffersen, Jens
Gregersen, Ole Geertz Hansen, Jorgen
Kristiansen, Finn Pedersen og Ole Pe
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dersen for foto og tegninger. Tak til Ole
Jorgensen, Gads Forlag for grafisk op
setning, sproglige forbedringer og kor
rektur af bogen.
ølsted, oktober 2000
Kaj Sand-Jensen
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2. Danmarks søer
Naturlige soer og damme findes overalt i
Danmark, men der er store forskelle pA
antallet i de forskeliige landsdele. Der er
mange i de bakkede monenelandskaber
pA Fyn og i Midt- og østjylland, Thy og
Nordsjelland. Derimod er der fA pA de
flade hedesletter i Vestjylland og pA den
flade hevede havbund i SV-Vendsyssel
og pA Lolland-Falster.
SmAsoernes og dammenes hyppighed
forskellige steder i landet er pAvirket af
den intensitet, hvormed menneskeskabte
damme sAsom grusgrave, mergelgrave,
molledamme og torvegrave er blevet eta
bleret eller nedlagt. Men ogsA storre kun
stige soer er opstAet ved inddkemning af
tidligere fjordarme f. eks. Saltbek Vig
og ved kraftverksckemninger f. eks.
Tange So og Holstebro Vandkraftso.
Alt i alt findes der i Danmark om
kring 120.000 omrAder med "stillestAen
de" ferskvand med et areal storre end
0,01 hektar 100 m2. Langt de fleste er
smA vandomrAder, der i daglig tale be
tegnes vandhuller og damme. Kun ca.
2.760 er storre end 1 hektar og betegnes
søer figur 2.1. De 120.000 vandomrA
der bar et samlet areal pA 58.000 hektar,
hvilket svarer til 1,4 % af Danmarks
areal.
Den gennemsnitiige storrelse af de
120.000 danske soer og damme er ca. 0,5
hektar. Hvis vi antager, at en sAdan gen
nemsnitlig vandsamling er cirkuher, er
dens omkreds i kontakt med land 250 m

bang. Da der er 120.000 sAdanne vand
samlinger, er den samlede kengde af
bredzonen mellem og landjord
mindst 30.000 km pA landsbasis. Disse
tal illustrerer meget godt den intime
kontakt, som eksisterer mellem landjor
den og vandet i de mange vandsambin
ger. Denne intime kontakt udnyttes af
planter og dyr, som bebor overgangszo
nen permanent eller de sAkaldt amfibi
ske arter, som krydser frem og tilbage
mellem vand og land. Froer og tudser
lever som haletudser i vand og som
voksne pA land. De fleste vandinsekter
er ogsA amfibiske, idet larverne lever i
vand, mens de voksne lever pA 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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