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Boks 2.1. Søernes forvaitning
Den danske lovgivning beskytter soer
ne pA forskellig vis. Vandlobsloven og
naturbeskyttelsesloven tager sig af det
fysiske miljo, mens miljobeskyttelses
loven forst og fremmest sikrer vand
og miljokvabiteten. Derudover sikrer
planloven, at der i regionpbanerne st
tes mAl for soernes miljokvalitet og
anvendelse. Dertil kommer de ram
mer, som EF’s "vandrammedirektiv"
og "habitatdirektiv"setter for forvalt
ninger af yore soer.
Det er amterne, der undersoger,
hvor forurenede soerne er, og som
kortlaegger de enkelte forureningskil
ders betydning. Det sker i samarbejde
med kommuner og interesseorganisa
tioner, og resultaterne danner grundlag
for en "recipientkvalitetsplan", der ofte
er en integreret del af regionplanen.
Ved en recipient forstAs et vandomrAde
her en so som modtager forurenen
de stoffer fra f.eks. husholdning eller
bandbrugsdrift. Regionplaner og reci
pientkvalitetspbaner indeholder mAl
netninger for anvendelsen afsoerne,
og amter og kommuner er forpligtet til
at soge at opfylde disse mAlsetninger.
Det er i ovrigt ogsA amterne, man
skal henvende sig til, hvis man vil i
gang med projekter, der medforer
2endringer i en so.
-

-

Naturbeskyttelsesloven
I formAlsparagrafen i "Lov om natur
beskyttelse" Mibjoministeriet 1992
hedder det:

"s, 1. Loven skal medvirke til at verne
om landets natur og miljo, sA sam-
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fundsudviklingen kan ske pA et bre
dygtigt grundlag i respekt for menne
skets bivsvibkAr og for bevarelsen af
dyre- og plantelivet.
Loven tilsigter bAde at bevare, for
bedre og genoprette naturomrAder og
sikre befolkningen og kommende ge
nerationer muligheder for at frdes i
naturen for at opleve vanrdierne.
Stk 2. Loven tilsigter srbigt
1 at beskytte naturen med dens bestand afvilde dyr og planter samt
deres levesteder og de landskabeli
ge, kulturhistoriske, naturvidenska
belige og undervisningsmssige
verdier.
2 at forbedre, genoprette eller tilveje
bringe omrAder, der er af betydning
for vilde dyr og planter og for
landskabebige og kulturhistoriske
interesser, og
3 at give befolkningen adgang til at
fierdes og opholde sig i naturen
samt forbedre mulighederne for
friluftslivet.
Stk 3. Der skal ved bovens administra
tion hegges vatgt pA den betydning,
som Ct areal pA grund af sin beliggen
bed bar for almenheden."
Kapitel 2 om de generelle beskyttelses
bestemmelser omfatter soer, vandlob,
heder, moser, strandenge, strandsum
pe, ferske enge, overdrev my. som de
beskyttede naturtyper. Om soer bed
der det i § 3: "Der mA ikke foretages
endringer i tilstanden af naturlige
soer, hvis areal er pA over 100 m2."

Danmaris >eer

I bemerkningerne til loven 3.1 og i
Vejledningerne fra 1993 Miljomini
steriet 1993 a, b hedder det om na
turlige soer, at det er soer, der traditio
nelt indgAr i det pAgeldende landskab.
Der skab vere tale om soer, damme el
ler vandhuller, der ikke er midbertidi
ge, og hvor der bar udviklet sig et ka
rakteristisk plante- og dyreliv i tilknyt
ning tul soen.
Bestemmelsen omfatter sAledes
bAde de naturligt forekommende soer,
der ikke eller kun i ringe grad er pA
virket af kulturtekniske indgreb, og
soer, vandhuller og damme, som belt
eller delvist er opstAet ved elber bar
vret pAvirket af menneskelig indsats
for en kortere elber kengere Arnekke
siden. Det kan f.eks. vre gadeker,
mollesoer og eldre opstemningsankeg
samt fierdigt udgravede grus-, ler-,
torve- og mergelgrave, vildtdamme
my.
Temponere soer, der kun er vand
fyldte en del af Aret, typisk fra vinter
perioden til hen i sommermAnederne
maj-juni, hvor de torrer ud, er omfat
tet af beskyttelsesbestemmelsen under
forudsatning af, at de ikke er indgAet i
landbrugsdyrkningens omdrift og ud
gor en integreret del af et omrAde, der
i ovrigt opfylder storrelseskriteriet.
Det vil f.eks. sige, at en vandfyldt lay
ning pA en fersk eng pA 2.500 m2 og
derover er beskyttet mod dnening
uanset, at lavningen torrer ud i som
merperioden.
Ved beregningen af arealet af en gi
ven so skal der indgA bAde udstnek
ningen af den sammenhengende Abne
vandflade og det tilstodende vAdomrA
de med en vegetation bestAende af

vand- og sumpplanter eller alternativt
det tilstodende omrAde, der er uden
landvegetation pA grund af temponer
vandda±ning dvs. temponer udtorret
sobund.

M5I for søkvalitet
Knapt 700 danske soer over ca. 3 ha
bar deres egen serbige mAlnetning.
Man skelner mellem 3 typer: En
"skerpet" mAlsatning A, en "basis"
mAlnetning B og en "lempet" mAb
sketning. Afhengig af mAlsetningsty
pen beskrives den enkelte so’s onske
de miljotilstand ved en nekke krav
f.eks. sigtdybden, det totale fosfor
indhold, a1gemengden, forekomsten
af bundplanter og ved angivelse af,
hvor stor en meringsstoftilforsel soen
kan "tAle’ Det sikrer overensstemmel
se mellem mAlnetningen og det, der
skal til, for at opfylde den. Denne
form for plankegning forudsetter, at
miljotilstanden i soerne til stadighed
folges. Det er amternes opgave. Deres
undersogelser viser, at miljokvaliteten
i 1999 kun var i orden i ca. 30 % af
soerne, og at dette niveau stort set
bar vret mendret gennem de sidste
10 Ar.

Vandrammedirektivet
EF’s vandrammedirektiv bar som
overordnede mAl en hoj beskyttelses
grad for vandmiljoet. Derfor vil det
ogsA bidrage til at beskytte den "biolo
giske mangfoldighed". Det skab sikre,
at der ikke sker en yderbigere forringel
se i vandmiljoet, samt at der inden for
de meste 15 Ar opnAs en "god okolo
gisk tilstand" i alle vandomrAder
ogsA soer og et "godt okologisk
-

-
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potentiale" i kunstige eller sterkt
endrede vandomrAder. Direktivet vil
betyde endringer i den danske vand
planhegning; bl.a. vil det medfore nye
kriterier for yore soers mAlsetning.

Habitatdirektiv og fuglebeskyt
telsesomr5der
Flere soer indgAr i EF-habitatomrAder
eller er udpeget som EF-fuglebeskyt
telsesomrAder. FormAlet er at beskytte
en nekke dyre- og plantearter og na
turtyper, som er sjeldne, truede eller
karakteristiske i EU, og som onskes
bevaret som en del af den biologiske
mangfoldighed. I habitat- eller fugle
beskyttelsesomrAder mA der sAledes

Den intime kontakt mellem land og
vand indebkerer ogsA en pAvirkning fra
storebroder, landjorden, dl lillebroder,
de ferske vande. Med landpAvirkningen
folger en risiko for vandomrAderne, idet
mange stoffer, som tilfores landjorden,
meget let havner i vandet. Sprojtegifte
bkeser fra land ud over vandene èller
udvaskes sammen med meringsstoffer
via overfiadevand og dnenvand fra mar
kerne og forurener soerne.
Soer og damme pAvirkes derfor meget af omgivelsernes udnyttelse, og de
bar en central placering i "Lov om na
turbeskyttelse" af 2. januar 1992 boks
2.1. Naturfredningsloven fra 1972 blev
dl pA baggrund af en fremadskridende
forringelse og reduktion af de udyrkede
eller ekstensivt udnyttede naturarealer.
Loven er siden blevet revideret ved flere
lejligheder i de seneste 30 Ar f. eks.
1975, 1978, 1983, og den er blevet udvi
det til at omfatte flere naturtyper mo
ser, heder og strandenge my.
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ikke vedtages planer eller projekter,
der kan forringe beskyttede naturtyper
eller levesteder for de beskyttede arter,
eller som kan medfore betydelige for
styrrelser for dem. Dette er indbygget i
dansk lovgivning og dermed i de ret
ningslinier, myndighederne folger i
administrationen af natur- og miljo
lovgivningen. I forbindelse med god
kendelser og tilladelser inden for habi
tat- og fuglebeskyttelsesomrAder skal
der fortages en vurdering af konse
kvenserne for de arter og naturtyper,
som omrAderne er udpeget for at
beskytte. Habitatdirektivet omfatter
flere karakteristiske danske sotyper,
samt plante- og dyrearter.

Arealgnensen for beskyttelse af soer
og damme blev med 1992-loven flyttet
belt ned til 100 m2 0,0 1 ha, mens den
med bestemmelserne fra 1984 lA pA 500
m2. Damme, der er mindre end 100 m2,
er ogsA beskyttede, hvis de ligger ved et
beskyttet vandlob eller indgAr i en anden
beskyttet naturtype f. eks. enge, heder,
moser.

De større søer
Vi ser et ojeblik bort fra damme og
smAsoer for at koncentrere os om soer
med et storre areal end 5 hektar. Der
findes 468 sAdanne storre soer inden
for landets gnenser tabel 2.1. Men
selv blandt dem er arealet beskedent.
Halvdelen af disse soer er mindre end
22 hektar, mens den anden halvdel er
storre. De er ogsA gennemgAende lay
vandede, idet halvdelen bar en maksi
mumsdybde pA under 3,7 m og en
middeldybde under 2,0 m. Soerne
modtager vand fra et omgivende land-

S
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2,0
3,7
11
0,3

oC

Variation

Median
Søareal hektar
Middeldybde m
Maksimumdylide m
Oplandsareal km2
Opholdstid r

.>

5
0,2
0,2
0,2
mindre end 0,01

-

4.200
16,3
38
1.500
27

label 2.1. Størrelse, dybde, oplandsareal og vandets opholdstid i de 468 danske søer,
som er større end 5 hektar. Medianen er det midtpunkt, som skiller mellem de 50%
højere og de 50% lavere vrdier. Efter Miljøstyrelsen 1990.

omrAde, et sAkaldt opiand. Halvdelen af
de storre soer bar et opland, der er
mindre end 1.100 hektar. Da hovedpar
ten af soerne sAledes bAde er lavvandede
og modtager overskudsvand fra et land
areal, som er 50 gange storre end vand
arealet, sA er vandets opholdstid i soen
normalt under ét Ar. Det betyder, at det
varer mindre end et Ar at udskifte hele
soens vandvolumen og erstatte det med
nyt vand fra oplandet. Disse forhold in
deberer, at soernes vandkemi og okobo
gi i stort omfang bestemmes af jord
bund og dyrkningspraksis i oplandet.
De ferske vande en dermed i ganske scen
hg grad aflicengig af hvondan jorden ud
nyttes, og landbruget praktiseres.
Der findes nogle fA soer, som afviger
markant fra det ovenmevnte monster
ved at vre storre og dybere samt have
en mangeArig opholdstid for vandet.
Hvis disse soer tillige bigger i relativt

Størrelse
1900
1980

Mindre end 0 1 ha
2.256
626
.

uopdyrkede og tyndt befolkede omrA
der, bar de det reneste og klareste vand i
Danmark.
Kun 6 danske soer er storre end 1.000
hektar. Det ga/lder Arreso, Esrum So,
Mosso og Tisso. Soer med dybder over
30 m omfatter Fureso, Hald So og Ravn
so. Esrum So bar et dybt, badekarformet
bassin, og den indeholder mest vand af
alle danske soer. Esrum So bar et ret be
gnenset opland i forhold til soarealet, og
vandet bar en opholdstid pA omkring 15
Ar. Adskillige andre store dybe soer bar
ogsA en opholdstid pA mere end 10 Ar,
og det samme gelder nogle smA, dybe
skovsoer, som udelukkende modtager
undersoiske tillob. Blandt dem skal vi
finde nogle af landets reneste soer som
Grane Langso og KalgArd So i Midtjyl
land. Det lille, skovkhedte opland be
gnenser dlstromningen af meringsstof
fer, og den store dybde og lange op

0 1-1 ha

1-10 ha

405
173

81
29

Mere end 10 ha
20
7

label 2.2. Antallet af damme og søer I Arhus Kommune er fra r 1900 og frem til 1980
blevet indskrnket med Ca. 70%. Tilbagegangen har ramt svel smadamme som søer.
Efter Skriverog Skriver 1981.
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Boks 2.2. Nye søer langs PøIen
Frederiksborg Amt bar siden 1985 op
rettet 3 nye soer langs PolAen og 1 so
ved Ramlose A, der begge lober til Ar
reso fra ost. Der er ogsA projekteret en
so ved Ølsted, hvor Lyngby A lober tub
soen fra syd. Soerne er oprettet med
det dobbelte formAl: 1 at nedsette

meringstilforslen til Arreso, og 2 at
oge den landskabebige variation og dy
rebivet i omrAdet. Fuglene bar f.eks.
nydt gavn af initiativet.
Alsonderup Enge bigger kengst ned
stroms i PolAen; den er lavvandet, 57
hektar stor og blev etableret i 1987.

A. Kort over omr5de, hvor Frederiksborg Amt har oprettet nyc søer. Baggrundskort
1:250.000, © Kort & Matrikelstyrelsen A. 117-01.
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B. Strødam Engsø, en af de nyc søer I Frederiksborg Amt. I forgrunden ses lsterødvejen og I baggrun
den Gribskov. Foto Lars Skov. Venligst udlânt af Frederiksborg Amt.

Fuglelivet var srligt rigt i de forste Ar
efter etableringen, og det faldt siden til
et mere stabilt, lavere leje GrUnfebd og
Lindhardtsen 1999. Det er et mon

ster, man genfinder i andre nyetabbere
de soer, og nogen bar tillagt det en
storre dlgang pA fode i de forste Ar,
mens andre finder dette usandsynligt
og tilkegger det fuglenes pioneradfierd
og indledende mangel pA stabile kon
kurrenceforhold. Blandt de sjldne
ynglefugle var atlingand, brushane,
drosselrorsanger, lille pnestekrave,

plettet rorvagteb og sorthalset lappe
dykker. I betragtning af det ret lille
areal, sA rummer soen hvert Ar mange
rastende fuglearter ca. 50 og indivi
der ca. 4.000, se tabellen.
Ynglende arter Ynglepar
1989
1993-95
1999

31
10-17
27

260
40-57
87

Antal ynglende fugle I Alsønderup Enge.
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holdstid oger chancerne for, at merings
stoffer gAr tabt for den biobogiske om
setning og bliver begravet permanent i
søbunden.

Tab af søer og damme
gennem 100 Sr
Antallet af soer og damme bar i mange
Ar vret for nedadgAende pga. landbru
gets strukturudvilding og byernes eks
pansion. Ved studier af gamle kort bar
man rekonstrueret udviklingen i mange
kommuner og amter. Billedet bar overalt
v2eret det samme. Sedvanligvis er mel
lem halvdelen og to trediedele af soerne
og dammene forsvundet i bobet af 1900tallet, og nogen steder bar nedgangen
veret pA 90 %.
Tallene fra Arhus Kommune viser, at
blandt 2.752 soer og damme, som fand
tes i Ar 1900, var der 835 tilbage i 1980,
hvilket svarer til en nedgang i antallet pA
70 % tabel 2.2. Den procentvise nedgang var nogenlunde den samme blandt
damme og soer, og selv soer over 10
hektar oplevede en nedgang i antallet pA
nesten 70 %.

Tilgang af søer og damme
I de senere Ar er der udgravet nye damme og fyldt vand i nogle fA tidligere tor
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bagte soer, desuden er flere nye soer un
der plankegning. De nye vandomrAder
bar frisket op i landskabet og skabt vr
difuld ny natur og rekreative mulighe
der. Mange af de nye soer bar oplevet en
usedvanlig hurtig indvandring og op
blomstring af fuglelivet. De tre nyanlag
te soer bangs med PolAen nord for Hible
rod blev eksempelvis hurtigt rige pA
vandlevende fugle og er endog tilbolds
steder for besogende fiskeorne, havorne
og kerhoge boks 2.2.
Inidativerne er flere, og udgifterne
mindre, nAr det gelder etablering og
sikring af damme. Her kan den enkelte
lodsejer og de enkelte kommuner med
de rette anvisninger skabe betydelige na
turomrAder for smA penge. PA den mAde
er der skabt bedre muligheder for, at en
nekke sjeldne og udryddelsestruede
froer og salamandre igen kan fA flere og
storre ynglebestande, sA overlevelsen af
eksempelvis bovfro, klokkefro og bjerg
salamander i Danmark skulle vre sik
ret i fremtiden. Der skulle ogsA blive be
dre muligheder for vandinsekter og
planter, men her mangler vi viden om
udviklingen og betydningen af initiati
verne, sA der er behov for bredere un
dersogelser af arternes indvandring i de
nyskabte damme.

--
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3. Søernes miljø
Soerne modtager vand og mange for
skellige stoffer fra oplandet og luften.
Derfor er vandkemien og biologien i
meget hoj grad bestemt afjordbundens
sammenstning og omgivelsernes vege
tation og udnyttelsen til bebyggelse,
landbrug og industri. Og derfor mA
man bort fra vandkanten og have hele

oplandet og atmosfren med, hvis man
vil forstA soernes okologi. SA bliver det
ogsA let at indse, hvorfor soerne i de
kalkfattige sandomrAder i Midt- og
Vestjylland bar en anderledes vandkemi
og andre planter og dyr end soerne i de
kalkrige moneneomrAder i Ostdan
mark.

Vandkemi og opløste stoffer
Dc vigtigste oploste stoffer i sovandet
opgjort efter mengde normalt kalci
um, natrium, magnesium og kalium for
de positive ioners vedkommende og bi
karbonat, sulfat og kborid for de negative
-

-

ioners vedkommende tabel 3.1. De
mevnte stoffer dlfores soen oplost i ned
boren og oplost i grundvand og vand
lob, som afvander oplandet til soen. Den
storste tilforsel stammer sedvanbigvis fra

Ion

Regnvand

Grane Langsø

Kalgard 50

Esrum Sø

pH
Na>

4,3
1,8

Ca2>
K>
Mg2
S042

0,4
0,3
0,3
4,3
5,6
0

5,4
6,0
1,8

6,7
6,7
1,1
0,4
0,4
6,6
11,8
0,4

8,2
14,7
50,0

C1
HCO3

0,5
1,1
8,3
10,9
0

2,7
6,6
22,6
20,0
156,0

label 3.1. lndholdet af de vigtigste opløste loner og pH I nedbøren og I tre søer. Ammo
nium og nitrat varierer meget I løbet af aret og er ikke vist. Grane Langsø og Kalgrd 50
ligger I et udvasket sandomr5de I Midtjylland, og de er omgivet af skov og hede. Esrum
Sø ligger I en kalkrig lermorne 1 Nordsj©lland. Ionindholdet er angivet som mg pr. liter.
Søernes pH ervistved ligev©gt med luften. Efter Sand-Jensen og Lindegaard 1998.
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