12. Hvordan gør vi
søerne bedre?
Det overordnede mai med miljoforvalt

ningen af soen em at arbejde hen imod
en okologisk tilstand, som en sa tant som
muhigt pa den "natumlige" tilstand, den
ville were, hvis soenne ikke var pavmrket
af menneskehige aktiviteten. Denne mal
santning ganldem efter de nuvanrende
amtshige planer ifolge planloven, og det
em ogsa det gmundhanggende pnincip i
EU’s Vandrammedirektiv. Dette over
ordncde mai kan sa yderhigeme begmun
des mcd, at hangt hovedpamten af de
danske og europaniske soen em meget
kraftigt pavinket af menneskehig aktivitet
i form af eutrofiening, forsuming, afvan
ding og anden forstymmelse. At anbejde
hen imod at ncdsantte den mcnneskeiige
pavirkning vil demfor samtidigt skabe

kiarere og renene vand, som en bedre eg
net til badning og som dnikkevand, og
det vil endvidere forbedre muhighedemne
for en stor gruppe foisomme arter, som
en blevet sjanldnc pga. menneskets for
urening og ovnige pàvirkninger.
Den sikreste medicin til at gore soem
ne mere klarvandede, oge undervands
pianternes udbrcdelse og bedne iltfon
hoidene en at ncdsantte nanringstilbed
ningemne til soemne. I de fleste soen en
piantepianktonmanngden fosforbegmann
set, men i en del soem kan man konstate
me, at dette sandvanbige billede skiften om

sommenen, hvor det sa bhiver kvanlstof
fet, den begrannser planteplankton
manngdcn. Den nationale strategi ham
demfom vanret at begnannse bade fosfor- og
kvanlstoftilfonslemne til de femske vande
og havet. Denne dobbeltstrategi kan
ydenligere begrundes mcd, at kvanistoffet
spiller en storre nolie som begrannsende
nanmingsstof i Ijordene, som femskvandct
hober ud i.
Mange soem ham oplevet fonogede nan
ningstiiledninger over de sidste 50-100
am. Herved en den ophobet en stor nan
ningspulje, som iii dels cirkuherer frem
og tilbage mellem sobunden og sovan

det og skabem en intern nanningsbelast
ning. Det tager tid oftest adskillige tiar
for denne intenne belastning ldingen
af. Man ham tydcligvis svanmt ved at for
holde sig til sadanne arelange forsinkel
scm i genopretning af miljotilstanden
bade i videnskaben og i den politiske
verden. Man ham denfom ogsa anvendt
-

-

sanmhige foranstaitningen i hab om at
opna en hurtigere og sikmere forbedning
af tibstanden. 1n type fonanstaltninger

gar ud pa at fjenne det nanningsnige
mudden ellen at oge fosforbindingsev
nen i sobunden ved iitning af bundvan
det. En anden foranstaitning bestan i at
anndre den biologiske sammensantning
ved biomanipuiation af isann fisk.
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Reduktion af søers naeringstilstand
Fra udhandet en den en nankke eksemplen
pa, at afskanming af spildevandet til store
soem, den kun ham vanret bebastet over en
kont amrankke, huntigt ham font Ill nedsat
nanmingsindhoid i sovandet, fanrme alger
og kiant vand figur 10.1.
I danske soen ham man oplevet en klan
forbedning af tilstanden over de sidste
25 an i de meget nanmingsmige soer. Soem
med fosfonkoncentrationen oven 0,25 mg
pm. liter og sigtdybden under 0,5 m en
blevet fanmre tabel 4.2 og 4.3. I de fleste
danske soer spiller sedimentet som
nanvnt en ston rolle, og fombedningenne
ham ofte taget lang tid; det ganider ogsa
udvikhingen i den dybe Knud So og den
lavvandede Brymup Langso i Anhus Amt.
Knud So ligger i Midtjylhand umid
delbart nord for Ry. Soen en net ston 1,9
km2 og dyb max. 29 m eftem danske
forhold. Soen modtog fma 1968 111 1973
spildevand fra Ry, og det skyldes bh. a.
indandte protester fma botanikeren og
fcnskvandsbiobogen Hans Mathiessen,
Anhus Universitet, at spildevandet no
geniunde humtigt blev afskamet og ledt
uden om soen dinekte til Himmelbjerg
soemne, som blev gennemstnommet af
den nanningsnige Gudena. Det neddede
soens kvabitet som badeso, sa man kan

Proces
Amrnoniurnophobning tons N/Sr
Fosforfrigivelse tons P/Sr
Denitrifikation tons N/Sr

passende mindes ham, nan man kaster
sig i bolgemne.
Selv om Knud So kun modtog spil
devand 5 am, han det vanet mere end 25
an, for den igen opnaede samme kvabitet
som i 1965. I arene med spildevandspa
vimkning l soens indhold af totalfosfor
pa ca. 0,08 mg pm. liter, og det en siden
faldet 3-4 gange til flu 0,020-0,025 mg
pm. liter figum 12.1. Samtidig en ophob
ningen af ammonium og fosfom i bund*
vandet om sommeren faldet betydeligt
tabel 12.1. Vandets indhold af klomofyl
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Figur 12.1. Udviklingen i det gennemsnitlige
indhold at totabfosfor I Knud Sø om somme
ren i Srene fra 1972 til 1997. Efter Jorgensen
1999.

1973

1982

7,2
2,06
8,4

4,5
0,54
7,0

1990

5,0
0,62
7,2

label 12.1. Nedsat ophobning af ammoniak, nedsat frigivebsen af fosfor fra bunden og
rnindre forbrug at nitrat ved denitrifikation i bundvandet I Knud Sø I forskellige Sr peger
able PS, at udsynkningen af partikler fra overfladelagene til bunden er formindsket, fordi
soen er blevet renere. Efter Jorgensen 1999.
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1997

2,7
0,43
5,7
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fra planteplankton liggem flu pa omkring
10 miknogmam pm. liter om sommemen,
og sigtdybden em omkning 3 m. Under
vandsvegetationen van i 1997 udbmedt i
soen tii 6-7 m’s dybde, og gronne trad
alger naede 8 m ned figur 12.2, hvilket
skonsmanssigt en det dobbelte af udbme
delsen i 1970’enne. Resuitatemne under
stregen, at sigtdybden ikke em det bedste
mai for soemnes lysforhold. Nommalt em
undcmvandsplantemne udbredt ned ill
sigtdybden, men i Knud So van de i
1997 udbnedt til mindst den dobbelte
sigtdybde. Man malen sigtdybden ved at
nedsannke en hvid skive, indtii den for
svinder af syne fra ovenfladen. Sigtdyb
den em denfom bestemt af den visuelle
kontrast meliem den hvide skive og
vandet. I soem med ufarvet vand med en
dcl planktonalger f. eks. Knud So kan
man sahedes forvente en ninge visuel
kontmast, og denfom knanves en net stor
proccntdei af iyset maske 15 % i sigt
dybden for at skelne skiven, mens den
nodvendige pmocentdel af iyset em lay
maske 6 % i humusnige soen med f
alger og stom visuel kontrast. I det forste
tiifanlde em 2,3 % 15 % af 15 % tilbage
i den dobbelte sigtdybde, sa plantenne

0,0-0,5

0,5-1,0

1,0-1,5

1,5-2,0

2,0-2,5

kan ovemleve her, mens den i det andet
tifanlde kun em 0,4 % tiibage 6 % af 6
%, sa piantenne ingen chance ham for at
ovenleve. Man ma ogsa vanne opmanrk
som pa, at sosedimentemne kan have
anndmet sig, f. eks. udvikiet et mindre
indhoid af organisk stof, og fact bedre
iltfomhoid ved ovemfiaden, hvilket kan
have fremmet bundpiantemnes udvik
ling. Dc seneste ans milde vintre uden
isdankke kan ogsa have medvinket lii
bedne lysfonhoid og lanngeme vankstsanso
ncr. Disse spongsmai afventem nanmmere
udredning i fremtiden.
Undenvandsvegetationen i Knud So
em typisk for en met kaiknig so med aks
tusindbiad, tonnfroet homnbiad og kneds
biadet vandranunkel samt vandaksamter
som bonstebladet, glinsende og hjente
bladet vandaks tabel 12.2. Soen mum
mer stmandbo pa lavt vand og smaibla
det pindsvineknop, som en typiske for
nanningsfattige soem. Selv om stmandbo
ofte dominenem i nanmings- og kalkfattige
soen, voksem den fint i kalknigt vand. Den
taiem bare ikke skygning fra andre hojeme
planter, sa den findes fomst og fremmest i
ommadem uden romskov og hojtvoksende
undervandsplanter.

2,5-3,0

3,0-3,5

3,5-4,0

4,0-5,0

5,0-6,0

6,0-7,0

7,0-8,0

Dybdeinterval, rn
Figur 12.2. Undervandsvegetationens samlede dkningsgrad p5 bunden i forskelbige
dybdeintervalber I Knud 50 i 1997. Efter Jorgensen 1999.
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Art
Strandbo r
Borstebbadet vandaks v
Kredsbiadet vandranunkel v
Hjertebiadet vandaks v
Giinsende vandaks v
Aim. vandpest v
Aks-tusindbbad v
Aim. kiidemos
Grønne tr5dabger
Kra nsn5labger
Smaibiadet pindsvineknop
Tornfroet hornbbad v

Dybdeudbredelse
meter
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,5
3,0

-

1,0
4,0
6,0
7,0
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
4,0
3,5
3,5

label 12.2. Større undervandsplanters og ab
gers dybdeudbredelse I Knud 50 11997. Vand
skudspbanter v dominerer I forhobd til rostplanter r i det kalkrige vand. Efter Jørgensen
1999.

Undcrvandsplantcrne em bedst udvik
lede pa dybder mellem 1,5 og 3,5 m fi
gum 12.2. pa lavere vand falder fore
komsten pa beskyttedc steder pga. en
tant rorskov, som skygger, og pa ekspo
nerede steden mcd en darhig udvildet
rorsump hanmmes undervandsphanterne
af bolger og strom. Pa dybere vand end
3,5 m falder fonekomstcn i takt mcd den
aftagende hysmanngde.
Bryrup Langso bigger i Midtjylland
ved Bryrup figur 12.3. Soen cm 38 ha
stor, gennemsnitsdybden cm 4,6 m og
maksimumsdybden cm 9 m. Soen mod
tager meget vand med tillobet, sâ van
dets opholdstid en i snit blot 85 dage.
Den aflange so higger onienteret ost-vest,
nogenlunde parailelt med den fremher
skende vindretning, og da soen tillige em
ret lavyandet, opstar den ikke et stabilt
springlag om sommeren. For 1920’erne30’emne van Bryrup Langso omgivet af
hede og hedemoser, og soen van ret nan-
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Figur 12.3. Udsigt over Bryrup Langsø. Foto Torben
Bramming Jorgensen.

ringsfattig med dominans af rosetphan
ten strandbo pa lavt vand og sortgmon
brasenfode pa dybere vand ud til 3,5
I 1950-72 modtog soen meget spilde
vand fra forskelhige byer og landbrugs
ejendomme, den blev stanrkt forurenet,
og aihe undervandsplanter forsvandt pa
nann sma bestande af strandbo pa dybder
indtih 0,2 m. 11972 og 1988 blev spilde
vandet afskaret fra flene bysamfund, og
uhovhige landbrugsudlcdninger blcv.
stoppet. Disse indgreb ham betydet, at
arstilfonslen af fosfor i tiilobsvandet om
trent em halveret fra 0,2 til 0,1 mg pm. li
ter, mens kvanlstofindholdet han vanret
uanndnct hojt og svagt stigende. Det
meste af opiandet em opdyrket, og det
meste fosfor og kvanhstof tilfores faktisk
fra markemne. Med den nuvanrende
dyrkningspnaksis og intensive areahud
nyttelse af markenne helt ud til vand
hobskanten optrander den en betydelig
jorderosion og udvaskning, den tilforer
meget fosfor ill vandiobene. Det em denfor ikke muiigt at nedsantte fosfonbelast
ningen yderhigere, hvorfor Bryrup Lang
so vil fastholdes i en nanningsnig tibstand
med mindre iandbnugspnaksis anndres.
Fosfonindhoidet i seive soen ham ann
dret sig fra i snit 0,11 mg pm. liter om
sommeren i 1972-87 til 0,07 mg pm. liter

o ia-’
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Figur 12.4. Fosforindhobdets tidsudvikiing I
Bryrup Langso. Efter Jorgensen 1999a.

i 199 1-98 figur 12.4. Soens tihstand ham
forbednet sig fma 1970’emne til slutningen
af 1990’emnc, men ydenligere forbedring
em laden vente pa sig, fordi behastningen
udefra stadig em ston. Sigtdybden om
sommercn cm omkning 2 m, og den en en
svag udvikhing af undervandsvegetation,
som noghe fit steder nan ud til 0,5-1,0 m’s
dybde. Strandbo findes stadig i soen i
det samme omnade som i 1970’emne,
men dybdeudbnedelsen em oget en smu
he. Brasenfode mangler fortsat. Til gen
ganid vokscr den knuset vandaks og vand
pest, som en karakteristiske arter for nan
ringsnigt vand.

To svenske restaureringsprojekter
I Svenige ham man gennemfort to benom
te og vellykkede sorestaureringer: i
Trummen ved Växsjo i Smaland og i
Honnbonga Sjön ved Skara i Vastengot
land. I den lavvandede ca. 1 km2 store
Trummen sugede man i begyndelsen af
1970’emne de overste 40 cm af den nan
ningsnige mudderbund op i slambede pa
land, og fanldedc fosforen i drannvandet
med aluminiumhydroxid, inden vandet
lob tilbage til soen. Samtidig afskar man
spildevandet till soen og reducerede nan-

ii

030

it3

ningsindholdet i de ovnige tiilob. Fra at
have en meget nanningsnig so med hyppi
ge opblomstningcr af blagmonalger, ill
svind og iugtgener, fik man en alminde
big nanningsnig so med kiarere vand, som
ikke gay anledning till problemer, men
tvanrtimodkunne benyttes till fonskelhige
rekreative formal og fomnojehige prome
nader langs bredden i Växsjos bymidte.
Trummen-restaumemingen em som
nanvnt beromt, fondi det van den fonste,
og fondi den van vclhykkct. Men det ham
alhigevei vanret svanrt at skelne mellem ef
fekten af den nedsatte nanmingstilfonsel
og sedimentfjernelsen sehv om sedi
mentijemnelsen sandsynligvis var hangt
det vigtigste for fombedningerne. Man
ham den samme situation herhjemme,
hvor man ham nedsat belastningen af
mange soer og denfom sen gradvist fab
dende nanningskoncentrationen. Man ham
imidiertid ofte grebet md med fiskema
nipuhationer, hvonvcd det bhiver svanrt at
skelne mehlem cffektcr af nanningsneduk
tion og fiskemanipulation.
Tilbage till den anden store sorestau
rering i Svenigc. Hornborga Sjön Skan
dinaviens iegendaniske fugleso i 1800tallet em igen et besog vanrd for natun
intcresserede, som kommer langvejs fra,
og for den lokale bcfohkning. Soen var
tidhigene en intim del af bcfolkningens
hverdag og hivets opretholdelse pa eg
nen. Strandene blev tidligt befolket af fi
skere, og heft op til 1900-tailet van den et
nigt fiskeni, som man kombinenede med
landbruget. Efter stonre afvandingspro
jekteri 1904-11 og 1933-35samtsenene
mindre afvandingsprojekter van soens
vandstand blevet sannket med 2,5 m, og
store arealer var tagct under ploy. Dc
fugtigere dde var vokset till i ensformigt
pilekrat og rorskove, og det abne vand
spejl var nansten fonsvundet fra soen,
-

-
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som blot 200 am tidligeme havde vanret
omkning 40 km2 stom.
I 1960-70’emne begyndte diskussio
nen om at restaurere Homnbonga Sjön
se Hemtzman og Larsson 1999. Den yam
ston uenighed om omfanget af somestau
reningen mellem pa den ene side natum
intemessememede, som onskede vandstan
den hanvet mcd 1,5 m, og pa den anden
side landbrugsintemessem, som van imod
restaureningen. Da projektet blev gen
nemfont oven flere an fra midten af 1980emne. blev vandstanden hanvet med ca 1
m, og 12-13 km2 nomskov blev skamet, og
rodnettet kultivemet igennem og fjemnet,
sa den igen kunne skabes stomre abne
vandfladem i en mosaik med momskov.
Den sydlige halvdeh af soen em aldnig ble
vet behandlet, sa det gennemfonte pro
jekt em halvgjort i forhold til den opnin
dehige plan fra 1973. Ifolge den svenske
pioner pa natumbeskyttelsesommadet,
Per-OlofSwanbeng, em dagens rcsultat
kunstigt andedmant i stedet for en egent
hg restaurening.
Hvad ham resultatet af pmojektet vannet
for fuglene? Overondenthig positivt indtil
nu. Able fem skandinaviske lappedykkem
arter ynglem i Homnborgan Sjön, og denes
antal em oget fra 36 till 170 tabel 12.3.
Antallet af dykannder og svommeannden
em ogsA steget 5-10 gange. Antallet af
trankkende gans, annder og svaner pa for
ars- og efterarsbesog en mangedoblet.
Antallet af ynglefugle nan et imponemen
de tal pa 123 arter, hvonaf 20 anter em pa
den svenske rodhiste. Dertil kommem
yderhigeme 69 regelmanssige ganstem ved
soen ellen i alt 200 ret sikre fuglearter.
Hvomfor nu fremhanve den svenske
Homnborga Sjön? Jo, fondi den mummer
en enestaende fugleoplevelse, ikke
mindst pga. det store fonanstrank af tra
ncr, som kan indeholde op til 10.000
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1981-84

Lappedykkere 5 arter 36
Dyknder 2 arter
10
Svommender 5 arter 20

1993-96

170
240
120

label 12.3. Antal yngiefugle inden for udvalg
te grupper I Hornborga Sjön for og efter res
taureringen. Efter Hertzman og Larsson 1999.

Figur 12.5. I april gstes Hornborga Sjdn at
flere tusinde traner og massevis af fuglekigge
re. A Besogscentret fra landsiden. B Udsig
ten fra centrets soside ud over de mange fugle.
Foto A: Jesper Vinzents, B: Lars Haumann.

fughe i april, og tiltnankker mere end
200.000 besogende figun 12.5. Men
ogsa fordi nestaumeningen han oget den
lokale stolthed, fordi man her ham noget

Hvordan ger vi seerne bedre

enestaende at vise frem. Her em genop
stact en stor naturoplevelse, som man
gennem 100 an odelagde for alene at til
godese landbruget. Nu valfantem folk fra
nann og Ijemn for at se, hvad egnen pany
han at byde pa. Befolkningens behov og
onsker ham anndnet sig i lobet af 100 am,
men pohitisk han man vanmet iannge om at
tilgodese de sakaldt blode natunintenes
sen. Dc em maske alligevel ikke sa blode
endda, da de skonsmanssigt bidnager
med 10-20 miilioner km. amuigt i omnadet,
og hertil kan langges indtangter ved jagt
og fiskeni. For Svemige em det en national
gevinst, at soen tiltrankker danske, tyske
og hoilandske besogende, for hvem stom
slaet natum virker dragende. sa okono
misk vurderes pnojektet som udgiftsneu
tralt selv for det lokahe omnade, og de
store fondele kan natumhigvis hostes af
denne investeming i fremtiden.

Sedimentfjernelse i Brabrand 50
Tmummen-projektet ham fact en dansk
pendant i Brabrand So. Brabmand So em
150 ha stom og liggen i en vestlig fonstad
til Arhus. Soen ham et meget nigt fugleliv,
og den em et vigtigt rekneativt ommade for
byen. Soen ham vannet meget nanningsrig i
de sidste hundrede am, og den skem en stor
sedimentaflejning ca. 1 cm pm. am i den,
isanr pga. jorderosion i oplandet under
knaftig nedbom. Ogsa den stone plankton
pmoduktion bidmager til sedimenttilvank
sten figum 12.6.
I en 7-anig peniode fra 1988 til 1995
pumpede Arhus Kommune omkring
500.000 m3 muddem op fra bunden,
hvomvcd soen blev uddybet fra i snit 0,8
m till 1,1 m, sa den nu igen han mange
ars levetid foran sig Jorgensen 1998b.
Soens fosfonindhold em faldet meget. Det
skyldes fosfomrensning pa mensningsan
lang i oplandet. Over pemioden en fosfor

Figur 1 2.6. Sedimentets overste 30 cm bbev fjernet
fra Brabrand So vha. et fartoj Mudcat, som bbev
trukket henover soen I baner ved hjlp af en stSl
wire, der lige anes til hojre i bibbedet. Sedimentet
bbev samlet af en roterende snegi og suget OP gen
nem Sbning midt I sneglen. Herefter bbev det pum
pet igennem flydende ledninger til et depot ved
soen. Foto Niels Jorgen Friis.

koncentrationen faldet fra ca. 0,9 mg pm.
liter i 1970-80’emne till 0,35 mg pm. liter i
1995-1999. Sigtdybden om sommeren em
oget fra ca. 40 cm til 60 cm og forventes
at stige yderhigere til 80-100 cm. Sovan
det vil saledes fomtsat vanne ukiant pa
trods af effektiv spildevandsmensning i
soens stone opland, den afvandes af Am
hus A. sa soens ovenhevelse mod opfyld
ning og tilgnoning en sikret med 23 mil
lionem km. et hille beiob sammenhignet
mcd udbygning og drift af mensningsan
lang, et rigt fugieliv ham den, men men em
den ikke.
Som opfolgning ham man pmojekteret
at oprette en "fonso" til Brabrand So pa
enganealemne oven for soen for at ned
santte fosfon- og pantikehindhoidet i Am
hus A, inden den lobem md i Brabrand
So. Denne fomso skal vanme et led i en
gron kile med gronne ameaien, soem, stiem
og fugletamne, den fma ost stmankkem sig
langt md i Arhus by.
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shange udspanndt pa en 3 x 5 m stom me
talmamme. I starten tilforte man 210
tons ilt pm. am, men man ham siden kun
net reducere manngden til en tiendedel i
1996.
Hvordan han udviklingen sa vanret i
Hald So eften indgrebene? Direktc ma
linger fra 1984 og fmemeftcr han vist, at
fosfortilforshen em fabdet fra 4,5 til 2,3
tons pm. am figum 12.7. Over penioden en
fosfombalancen anndnet saledes, at mens
soen tidligere frigjorde mere fosfor fra
scdimentet, end den modtog, sa binder
den nu mere fosfor i sedimentet, end
den fnigor. Den gennemsnitligc som
merkoncentratilon af fosfon i soen en fal
det fra 0,13 mg pm. liter i 1979-84 till
0,038 mg pm. liter i 1985-96. Den gen
nemsnitlige sommerkoncentralilon af
klomofyl em faldet i de samme penioder
fra 62 till 27 mikrognam pm. liter, mens
sigtdybder om sommeren em oget fra
2,7-3,1 m till 2,7-4,0 m.
Indgrebene ham haft en meget markant effekt pa soens bestande af danse
myggen Chironomus anthracinus side
176-77. Dansemyggeharvemne en vigtig

Hald So en efter danskc forhold en stor,
dyb so. Arcahet cm 3,4 km2, middeldyb
den cm 13,1 m og maksimumdybden en
31 m. Hald So liggen i Dollerup Bakken
omgivct af skov, egekrat og hede, men
soen ham tidligere modtaget betydelige
anuige fosfommanngden med spildevand
fra landsbyer ca. 0,5 tons og dambrug
1,7 tons ud af en samlet fosfortilfonsel
pa 5,8 tons. Soen havde det skidt i 1970emne med ukiart vand, udpranget iltsvind
i bundvandet og bortdoen af under
vandsvegetationen og bundplantemne.
For at forbedre soen besluttede Viborg
Amt demfor: 1 at ncdsantte fosfonbelast
ningen, 2 bedme ihtforholdene for bund
dynene, som van ved at uddo, og 3 oge
fosfontilbagehoidelsen i sobunden ved at
holde jennet pa en iltet form.
11984 bicv byspildevandet hedt uden
om soen, og i 1985-88 opkobtes og ned
hagdes dambrugene. Desuden opstihlede
amtet et tankanlang med flydende ilt,
hvorfra man hcdtc ilt ud til 8 diffusorer
pa de dybeste afsnit af sobunden. Hver
diffusor bestod af perforeret gummi
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Figur 1 2.7. Fosfortilforsben til Hald So er faidet fra 4,5 tons 11984 til 2,3 tons I
1996. Mens fosforfraforsben med afbobet tidligere oversteg tilforsien, er situationen
nu den omvendte. Efter Rasmussen 1998.
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fiskefode, isanr for au. 11951 fandtes 410.000 dansemyggelarver pm. m2 i Hald
So. 11974 talte man blot ca. 100 pm. m2,
og i 1981 var de stont set fonsvundet pa
dybder over 25 m. Eftem at man begynd
te at ilte bundvandet, vendtc dansemyg
gene tilbage og taltes i 1993 i antal pa
6.000 pm. m2 i 30 m’s dybde.
Ogsa bundvcgetationen ham fact det
bedre i Hald So. 11981 var vegetationen
meget sparsom, og dybdegrannsen ia ved

i

v SOC ni b Ire

2 m. 11995 var dybdcgrannscn 3,6 m, og
vegetationen indeholdt flenc arter, hi. a.
nalesumpstra, trad-vandaks og strandbo,
som en typiske for nanningsfattige soem.
Den positive udvikhing forventes at
fortsantte i Hald So. Ligevangtskonccntra
tion af fosfor om sommeren forventes at
faide till blot 0,015 mg pm. liter, sigtdyb
den forventes at bhive ydeniigcre foroget,
og bundvegetationen kan na ned till 4 m’s
dybde og dankke 16 % afbundarcalct.

Biomanipulation af fisk
Indgrcb i fiskebestandene ham til formal
at Ijerne en ston proccntdcl typisk 8090 % af frcdfiskcne brasen og skahle
ved selektiv opfiskning og ved at oge
manngden af fiskeandcnde rovfisk ved
udsantning af isanr gedde. Mahet en at oge
manngden og individstomnelscn af dyne
planktonet isanr dafniemne, sa deres
gransning mindskcr manngden af plante
plankton og gor vandet k.lamerc. Malet en
ogsa at mindske ophvimvhing af bundma
teniale, isanm som folge af nedsat fodesog
ning fra brasenem efter bunddyr. Det sid
ste mal en, at kiarene vand vil stimuienc
indvandring afbundplanter, den kan
medvirke till at fastholde den klarvande
de tibstand.
Man ham genncmfort fiskeindgreb i
mere end 20 soer, og Sondemgaard med
flene 1998 ham opsamiet erfamingemne
fra de forste am efter indgrebet tabel
12.4. Ud af 12 soer steg manngden afdy
replankton om sommenen i 3 soem, mens
den fahdt i 9 soen. Ud af 21 soer faldt
manngden af planteplankton i 17, mens
den steg i 4. Ud af 20 soen steg sigtdyb
den i de 16, mens den faldt ellen var
uanndret i 4. Endelig faldt fosforkoncen

trationen i sovandet i 14 soer, mens den
steg i 6. Resultatemne viser, at i de forstc
an eften indgrebct van den gennemgaende
den onskede cffckt, idet planteplankton
mannden faldt, og vandet blev klarere. Til
genganld faldt manngden af dyneplank
ton, fordi den van fanmre alger at ande.
Manngdcn af dyrepiankton i forhold til
planteplankton steg dog i det fleste af so
emne. Sammcnsantningen af dyreplankto
net van ogsa anndret, idet dafniernes an
dcl steg i 9 undersogte soer og faidt i 3.
Dafniemne anses at vanre vigtige for fiske
manipulationens virkning, fordi isanr
store dafnier renser et bctydchigt vand
volumen for sma alger pa en dag.
Undervandsplantemne kan vokse til
stomrc dybde og dankke et stomre arcal af
bunden, nan vandets gennemsigtighed
stiger. Men undervandsplantemne vokser
iangsomt og bmeden sig ogsa langsomt pa
bunden over en peniode fra ét till flere an
sammenhignet med de mikroskopiskc
pianktonalger, som ham et umiddclbart
nespons fra dage til uger. For under
vandsplantemnes vedkommende em det
derfor afgorende, at de forbednede iys
forhold oprethoides hvert am oven en am-
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nankke. I 11 undemsogte soen van under
vandspbantemnes udbnedelse 3 an eften
indgnebet uanndnet lay i 7 soem, stomre i 3
soer og mindre i 1 so. Den ovenvejende
mangel pa effekt kan tiskrives det lann
gene tidskrav og den hangsommene reak
tion hos undervandsphantem. Selv i til
fanide, hvom lysfonholdene kontvanigt en
blevet fombednet, kan denne effekt ogsa
forsvinde med tiden se Anneskov So ne
denfor, og undemvandsplantennes netab
leming kan were langsom og eventuelt
vanme fonhindmet af ustabile bundsedi
mentem ellen gmanssende fugie. Det ville
vanne spanndende at gentage vundeningen
af udvildingen i soennes tistand, flu da
den en gaet endnu fleme am siden bioma
nipulationen bhev udfomt.

Langtidsudviklingen i Arreskov Sø
Amneskov So en Fyns storste so med et
overfiadeaneal pa 317 hektam. Soen em
lavvandet med en middeidybde pa blot
1,9 m. Soen en malsat som et reference
ommade for natunvidenskabehige studier
og skal denfom have et alsidigt phante- og
dyneiiv, som em relatirt upavinket af for
umening. Malsantningen em, at fosfonind
holdet skal ned pa 0,06 mg pm. liter, og
gennemsigtigheden om sommenen skal
vanne 1,5-2,0 m, sa den kan vokse under
vandspianter pa sobunden. Fyns Amts
undersogelsem afAmmeskov So en omfat
tende og af meget hoj kvahitet, men pA
trods af et enestaende baggmundsmateni
ale han det ailigevel vist sig vanskehigt at
opna sikre fonklamingem pa den konstate
rede udvilding i soens tilstand.
Allenede i 1920’emne havde soen
ukiant vand, og den mangiede under
vandsplantem. I 1960’emne- 1970’enne blev
soen mankant pAvinket af spildevand. Siden em isax fosfombehastningen bmagt ned,
og den em faldet ydemhigene i hobet af

272

1200

0
‘°

800

a.
400
a
0

Ar
Figur 12.8. Samlet fosfortilforsel tib Arreskov
So i Srene fra 1989 tib 1999. Efter Hansen
2000.

1 990’enne, men manngdemne vanierem
nansten 3 gange fra am till am ca. 300 til
900 kg athanngig af nedboren og nisiko
en for nanningstab fra landbrugsjorde og
spredt bebyggeise figur 12.8. Denne
variation ham tisyneladende betydehig ef
fekt pa soens tiistand. Fosfortiliobene
van saledes meget sma i 1997-98, og i de
samme to am havde soen ogsa det kiareste
vand i nycre tid samtidig mcd, at vand
plantemne bredte sig ovemalt pa bunden.
I 1989-9 1 gennemfonte enhvenvsfiske
men en betydehig opfiskning i Amreskov
So, og amtet oplysem, at den dode mange
fisk i vintemen 199 1/92 og sommeren
1992. Dc tilbagevanmende fisk van gen
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Figur 12.9. lotalmasse af fisk og fordelingen
mellem smS og store fisk I bestanden I Arre
skov So fra 1987 tib 1999. Efter Hansen 2000.

Hvordari ger vi seerne bedre

48
36

%

.13

nemgaende stone brasenem figur 12.9,
som tilsyneladende i ninge grad d dyne
plankton, da den optradte store dafnic
antem Daphnia magna og D. pulex som
tegn pa, at fiskenes predation van lay.
Fiskedoden og udvildingen af tantte be
stande af store dafnier ham denfom sand
synhigvis skabt gnundlag for en intensiv
gransning pa planteplanktonet og udvik
lingen af Mart vand. Den totale fiske
manngde van hoj 2 13-290 kg pm. ha i
1987, 92, 94, 95 og 99, mens den van lay i

Totalt
* Biagrønalger

‘

16

Totalt

IUiIeiId

1996, 97 og 98 93-175 kg pm. ha. I are
ne med lay fiskemasse van den isanm fit

87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Ar
Figur 12.10. Samiet mngde at pbantepbank
ton for oven og dyrepbankton for neden I
Arreskov So. Sommergennemsnit maj-septem
ber fra 1987 til 1999. Efter Hansen 2000.

brasener og skaiher, mens abommer domi
nemede bestanden figum 12.9. I disse tre
Am van den meget dyreplankton i fonhoid
til phanteplankton, og soen van ret klan
vandet figun 12.10.
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Figur 12.11. Sigtdybde overst, antab undervandsarter midt samt disses dkningsgrad
og dybdegrnse nederst I Arreskov So fra 1973 tib 1999. Efter Hansen 2000.
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Figur 12.12. I tiiknytning til opblomstringen
at undervandspbanter I Arreskov So 11996, 97
og 98 steg bestandene at blishone voidsomt,
mens toppet bappedykker varierede mindre. Ef
ter Hansen 2000.

Som et nesultat af det Mane vand
brcdte undervandsphantcmne sig ud over
bunden. Fra 1993 till 1997 steg artsantal
bet fra 5 til 13, dybdcgrannscn ogedes fra
1,5 tib 2,9 m, og plantemnes dankning af
bunden steg fra 1 till 61 % figur 12.11.
Det em en markant og bemanrkelsesvanr
dig udvikling. Men i 1998 og igen i 1999
steg planteplanktonmanngden, vandct
blev ukbart, og planternes dankningsgmad
faidt atter ned till blot 1 %. Baggrunden
for udviklingen em ikke Abenlys, men
den simpheste fonkbaming pA den seneste
udvikling em faktisk, at den ogede fosfon
tilforsel i 1998-99 igen ham tippet soen
tilbage i den uldare tilstand. Af flene an
dre muhigheder kunne man ogsA foreslA,
at en massiv udvikiing af undervands
plantemne kan folges af en massiv ned
gang, fordi den store plantemanngde
mummer en nisiko for stor nedbrydning
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og bortdoen, som pa kort tid kan frigo
me store manngden nanningssahte og sti
mulere opblomstning af plantephankto
net. Studiemne i Armeskov So ilbustreren
vanskehigheden ved at anskue udvikiin
gen i de kompickse relationen i en enkelt
so vha. forkiaringer, der tager udgangs
punkt i en ellen flene opfattclser af sy
stcmsammenhanngene. Den em sA meget
ehastik i fodenettene, at de kan benyttes
till at forkiare alle muhige resultater. Det
cm nodvendigt pA forhAnd for data fore
higgen at opstilhc hypoteser om sam
menhanngene, som tagem udgangspunkt i
flere alternative modeller. Herefter kan
man pA systematisk vis indsamle data
fma mange soer manipulerede og ikke
manipulenede undcrsogt over flere Ar
f. eks. tabel 12.4 for at teste de opstih
lede hypotesem.

Større Mindre
4*

17°

6°
16*

14°
4*

Dyrepianktonmngde

3

9

Dafnieandel af dyrepbankton
Udbredelse af
undervandspianter

9

3

37

1 7

Planteplanktonmwngde
Fostorindhoid
Sigtdybde

label 12.4. Effekten at fiskemanipubation p5
tibstanden i 21 danske soer I de forste 1-3 Sr
efter indgrebet. Effekten er opgjort ved at
tlie de soer, hvor p5gldende parameter blev
storre ebler mindre. Parentesen angiver antal
let uden wndringer. Data i Sondergaard et ab,
1998a. * Angiver signifikante wndringer bi
nomiabtest under antageise at, at forhobdene
iovrigt var ens for og efter biomanipulationen;
i mange tilfide var nringsbeiastningen fak
tisk blevet reduceret.

Hvi

an go v

Figur 1 2.1 3. Rorbwk So bigger smukt I kuperet terrwn, Vejle Amt har forsogt at torbedre
soen ved at begrnse nmringsbeiastningen og wndre fiskebestandene. Foto Ole
Maiiing/Skov- og Naturstyreisen.
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