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Boks 3.1. Kemiske processer i atmosfaeren
1. Svovldioxid SO2 tilfores atmosfie
ren ved afbnending af svovlholdige
fossile bnendsber iser kul i kraft
verker, og der kommer naturligt en
vis mengde ved vulkanudbrud. I
atmosfieren iltes svovldioxiden vi
dere til svovlsyre H2S04, som op
loses i regnvandet.
2. Kvelstofoxider NO tilfores atmo
sfieren ved afbnending af fossile
bnendsber i kraftverker og bilmoto

rer, hvor de dannes pga. hoje for
bnendingstemperaturer. Kvelstof
oxider dannes ogsA i mindre om
fang i atmosfieren ved lynudled
finger. Kvelstofoxiderne iltes videre
til salpetersyre HNO3, som oplo
ses i regnvandet.
3. Ammoniak NH3 damper af fra
husdyrgodning inkl. gylbe, og det
oploses i regnvandet som ammoni
um.

Dc to forste kemiske reaktioner danner syre H> og den tredie base OH-:
SO2 + ‘½ 02+ H2O
2 H> 5O42
1
NO
‘/a H2O
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2
NH3 H20
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opbosning afjordens mineraler. F. eks.
frigores kalcium, magnesium og bikar
bonat ved oplosning af kalkmineraler,
mens bermineraler frigor de samme stof
fer plus natrium og kalium. I det om
fang, disse stoffer ikke fuldt ud udnyttes
af bandjordens plantevekst, udvaskes de
fra jordene og fores med grundvandet
og vandbobene frem til soen.
Luften fAr tilfort stoffer fra sAvel havet som landjorden og industrieb aktivi
tet. Stofferne opboses i nedboren og reg
ncr ned pA soerne. Luften modtager salt
sprojt fra havet, som er rigt pA natrium,
kiorid og sulfat. Den modtager ogsA fine
jordpartikler fra bandomrAder og luftar
ter fra bandbrug, industri og forbnen
dingsankeg, som kan omdannes og op
loses i nedboren. E eks. omdannes
svovb- og kvelstofilter -oxider fra for-
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bnendingsankeg og bilmotorer til svovl
syre brintioner plus sulfat og salpeter
syre brintioner plus nitrat, hvorved so
erne tilfores disse stoffer med nedboren
boks 3.1. Ammoniak fra husdyrgod
ningen oploses i nedboren og tilfores so
erne som ammonium. Tabel 3.1 viser, at
natrium, klorid og sulfat ofte dominerer
som oploste stoffer i nedboren.
Ammonium- og nitradndholdet er
ogsA hojt, men det er ikke vist i tabellen,
fordi det varierer meget pA forskeblige
tidspunkter og steder. Ammoniumind
hobdet er meget hojt i omrAder med et
stort svinehold. Mange steder tilfores
meringsfattige enge, heder og moser i
dag mere kvelstof fra luften end den
mengde, de kan tAle, hvis de skal opret
holde deres neringsfattige karakter. I de
meringsfattige soer, hvor planteweksten

Soernes rn je

iser er begnenset af kvelstofmengden,
giver tilforsben fra luften ofte det storste
bidrag, hvorfor en beliggenhed i svine
tette omrAder udgor en reel trussel
imod soernes kvabiteter.
Den samlede mengde af oploste stof
fer sAsom kalcium og bikarbonat er meget storre i soer fra et kalkrigt monene
omrAde f. eks. Esrum So i Nordsjl
land end i soer fra et kalkfattigt sand
omrAde f. eks. Grane Langso og KalgArd
So i Midtjylland, tabel 3.1. Denne for
skel skyldes det storre indhold af kalk
og lermineraler i lermonenen. Sandom
rAder i Midt- og Vestjylland er fattige pA
let nedbrydebige mineraler, fordi omrA
det ikke var isdekket under sidste istid.
Jorden bar derfor veret udsat for ud
vaskning i mere end 100.000 Ar, siden
slutningen af forrige istid. Da kalk- og
lermineraler lettere oploses end andre
mineraler, er de fleste af dem efterhAn
den forsvundet, mens de svert opboseli
ge aluminium-, jern- og sibikatmineraler
er tilbage i jorden.
Der er da ogsA en stor forskeb i vand
kemien i de mevnte soer; eksempelvis er
kalciumindholdet kun mellem 1,1 og 1,8
mg pr. liter i Grane Langso og KalgArd
mod 50 mg pr. liter i Esrum So. Kalcium
indholdet i Grane Langso og KalgArd So
er faktisk sA bavt, at det er swert eller
umubigt for en del dyr som f. eks. snegle
at danne deres kalkskelet figur 3.1, og
der lever derfor meget fA sneglearter i
disse og andre meget kalkfattige soer,
mens der er mange sneglearter i Esrum
So og andre kabkrige soer.
Bbandt de storre krebsdyr bar flod
krebsen problemer med at danne den
hArde ydre kalkskab i Grane Langso og i
tilsvarende soer med et kalciumindhold
nr 1 mg pr. liter. Dette problem for
sterkes af, at vandets lave pH forkenger
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Figur 3.1. Antal sneglearter I 950 norske soer
som funktion af den nedre tlegrnse for van
dets hrdhed og pH. Ved en hrdhedsgrad un
der 1, svarende I gennemsnit tIl 2,7 mg kalcium
og 0,6 mg magnesium pr. liter, og ved en pH
under Ca. 6,5 falder artsantallet af snegle me
get brat. Efter økland 1990.

den tid, det tager at producere og herde
kalkskallen, hvorved der opstAr en storre
risiko for, at flodkrebsen under hudskif
tet bliver 2edt af fisk eller angrebet af en
dodelig svampesygdom.
Problemerne med et lavt kabciumind
hold og en lay pH rammer ogsA visse ar
ter af dafnier i pbanktonet. Deres artsan
tab er lavere og artssammenstningen
anderledes i kalkfattige end i kalkrige
soer. Dc kalkfattige soer indeholder nog
le ganske serlige og ofte sjeldne arter,
som man ikke moder i de kalkrige soer,
der findes i det meste aflandet.

Bikarbonat, kuldioxid og pH
Bikarbonat HCO3 er en serlig vigtig
ion i sovand. Den udnyttes som mevnt
ovenfor ill produktion af smAdyrenes
kalkskebet og som kulstofkilde for
mange plantearters fotosyntese, og den
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Boks 3.2. Bikarbonat og pH
I jorden opboses kalk CaCO3 gradvist
under pAvirkning af vand med oplost
kuldioxid C02, der stammer fra
CaCO3

+

H20

+

jordbundsorganismernes respiration.
Ved processen dannes bikarbonat
HCO3j:

CO2

bestemmer vandets stodpudeevne og
pH-niveau boks 3.2.
Bikarbonat virker som en stodpude
ved at neutralisere overskud af sAvel syre
som base. NAr bikarbonaten neutralise
rer brintioner, virker den som en base,
mens den virker som en syre, nAr den
neutraliserer hydroxylioner. Det er den
evne, som ogsA dyrene benytter tib at
stabilisere pH i deres kropcelber og i bbo
det, der netop bar et hojt indhold af bi
karbonat.
Bikarbonat er lidt strkere som base
end som syre, og en ren bikarbonatop
losning bar en pH pA 8-9. Derimod gor
kuldioxid vandet surt, fordi den reagerer
med vandet og danner kulsyre. Stigende
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Ca2>

+

2 HC03

Bikarbonaten er ogsA en vigtig buf
fer mod pH-svingninger i vandomrA
der, hvis der tilfores syre H eller
base OH- med tillob eller nedbor
udefra elber ved omnetningsprocesser
i vandomrAdet. Bikarbonat kan bAde
neutralisere syre overste reaktions
skema og base nederste reaktions
skema:

I vandomrAder gAr processen den
modsatte vej ved mange algers og
planters fotosyntese, idet de udnytter
oplost bikarbonat i vandet, indbygger
kubdioxiden i nyt organisk stof og ud
fielder kalk pA planteoverfiaden. Ved
processen fAr planterne adgang til en
stor pulje af uorganisk kuistof, som
kan vtere en mangelvare i vandmiljoer,
og ved kalkudfieldning forhindrer de
pH-stigning, der ellers ledsager foto
syntesen.
HC03+ H
HC03 + 0H

-4

-

-

H2O
H2O

+

CO2

+

bikarbonatindhold pAvirker sovandets
pH som vist i figur 3.2. I soer som Grane
Langso uden bikarbonat vil pH pga. kul
syren vre omkring 5,4-5,5, nAr kul
dioxiden i vandet og i luften er i bigevegt
med hinanden. I soer med et vist, men
lavt bikarbonatindhold som KalgArd So
med 0,4 mg pr. liter er pH 6,7, nAr kul
dioxiden i vandet og i luften er i ligevgt
med hinanden. I soer med et hojt bikar
bonatindhold pA 156 mg pr. biter som i
Esrum So eller andre kalkrige soer er pH
8,2, nAr der er ligevegt mellem vandets
og luftens kuldioxidindhobd. Hvis md
holdet stiger yderligere tib 240 mg pr. li
ter, som i meget kalkrige soer, havner
pH pA 8,5 ved ligevgt.
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Figur 3.2. Sovandets pH ved ligevgt med luf
tens kuldioxidindhold fuldt optrukket linie sti
ger fra omkring 5,5 til 8,5 I takt med at bikarbo
nat-alkaliniteten oges fra 0 til 5 millikvivalen

Disse pH-verdier er som nrevnt alle
sammen mAlt, nAr der er ligevgt mel
1cm luftens og vandets kuldioxidind
hold. Eksemplerne viser, at soernes pH
ved ligevegt gradvist stiger med 3 enhe
der fra ca. 5,5 til 8,5 alene fordi vandets
bikarbonatindhold oges fra 0 dl 240 mg
pr. biter. Det er de omgivende jordes
kalkindhold, der oploses og giver ophav
tiljordenes og sovandets bikarbonatind
hold og derfor i sidste instans bestem
mer det niveau, som sovandets pH befinder sig pA. I Ostdanmark er de fleste
jorder kalkrige, og soerne bar derfor
gennemgAende pH-verdier fra
og
opefter. I Vestdanmark er en del jorder
kalkfatdge, og derfor bar en del soer her
pH-vardier fra 5,5 til 7,5. Der findes endog en del forsurede soer, som bar pH
verdier under 5,5.
Soernes pH varierer ofte i lobet af
Aret, fordi der ikke er fuldsttendig lige
vegt meblem sovandets og luftens kul
dioxidindhold. pH i vandet bliver hoje
re, hvis der er undermetning med kul
7,5

ter pr. liter. 1 millikvivalent svarer til 61 mg bikarbonat. Hvis der er frie mineralske syrer eller
humussyrer I vand uden bikarbonat, kan pH falde
fra 5,5 til 3,0 eller I ekstreme tilflde endnu Ia
vere. I bikarbonatrige søer kan pH om sommeren
stige op mod 10, fordi intensiv fotosyntese ska
ber underskud af kuldioxid I forhold til ligevgt
med luften. pH kan derfor variere I danske søer
fra 3,0 til 10.
Dc indtegnede soer er: B - forsurede søer I
brunkulslejerne, G - Grane Langsø, forsuret af
nedboren, K - nringsfattige Kalgaard Sø, A n©ringsfattige Almind Sø, M - mange nringsri
ge søer med algeopblomstring, 5- nringsfattige
SIen Sø, E - Esrum Sø, 50 - nringsrige Soby
gaard Sø ved algeopblomstring, F - Furesø. SandJensen original.

dioxid i forhold til luften, og bavere, hvis
der er overmtning i forhold dl luften.
Organismernes respiration frigor kul
dioxid, som omdannes til kulsyre og
skaber et pH-fald, mens planternes foto
syntese forbruger kuldioxid, som skaber
et fald i kulsyremngden og dermed en
pH-stigning.
Den vekslende dominans af fotosyn
tese og respiration med Arstidernes skif
ten og vandets opblanding kan forkbare
udvildingen i sovandets pH. PA de mor
ke Arstider om efterAret og vinteren er
de fleste soer svagt overmtettede med
kuldioxid, fordi en del af sommerens
planteproduktion nedbrydes af bakteri
er respiration, og det kan senke pH
med op til 0,5 pH-enheder i forhold til
luftligevegt. Overmetningen er ogsA
stor i dybe soer om efterAret, hvor hele
vandmassen opblandes, dvs. hvor bund
vandet blandes op i de ovre vandlag. I
lobet af sommeren er der nemlig opho
bet store kuldioxidm2engder i bundvan
det under springlaget, hvor der sedvan
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Figur 3.3. Kuldioxidkoncentrationens ssonn
dring I overfiadevandet . I en n©ringsfattig
amerikansk lobeliesø, Mirror Lake, og I luften
umiddelbart over søoverfladen 4. Søvandet er
overmttet ret rundt, men mest udpr©get, nr

det ophobede kuldioxid om efter ret blandes op
fra bundvandet, eller nar sovandet blandes efter
lngere tids sne- og isdkning bjlken, der har
forhindret forbrug af kuldioxid ved fotosyntese.
Omtegnet efter Cole et al. 1994.

ligvis kun foregAr respiration og ingen
fotosyntese pga. lysdmpning gennem
vandsojben figur 3.3. Samtidig mcd, at
ilten svinder md i bundvandet, er der
derfor sket en ophobning af kuldioxid.
Man kan derfor billedbigt talt sige, at
soen Ander ud om efterAret og afgiver
kubdioxid og fAr ny ilt, nAr bundvandet
blandes op i hele vandsojben og igen
kommer i kontakt med luften.
For Aret som hebbed er de fleste soer
ogsA overmettede med kuldioxid, og de
frigor kubdioxid til atmosfieren figur
3.4. Denne kuldioxid stammer iser fra
nedbrydning af en del af det organiske
stof, som tilfores soen fra landjorden,
mens resten af det organiske stof enten
passerer ud af aflobet eller afsettes pA
bunden. Hvis tilforslen af organisk stof
udefra er serbig stor, som i smA skovsoer,
er sovandet permanent overmettet med
kuldioxid og undermettet med ilt pga.
bakteriernes nedbrydning af det tilforte
organiske stof figur 11.4.
Om forAret og sommeren, hvor plan
tepbanktonet bbomstrer op og bar en hoj
fotosyntese i naeringsrige soer, kan so-

vandet her for en tid vre markant un
dermettet med kuldioxid. Herved for
skubbes pH opad med op til 1-2 enhe
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Figur 3.4. Den gennemsnitlige kuldioxidover
mCOtning I overfiaden af et stort antal søer ver
den over. V©rdierne viser den gennemsnitlige
kuldioxidkoncentration I søen I forhold til ni
veauet ved ligev©gt med atmosf©ren. En vrdi
p 1,0 indebrer ligevgt, mens 2,0 angiver en
dobbelt sâ stor koncentration I vandet som ved
luftligevgt og -2,0 angiver en halvt sâ stor
koncentration I vandet som ved luftligev©gt.
Langt de fleste søer er overmttede og top
punktet ligger ved 2-4 ganges overmtning.
Sammenstillet af Cole et al. 1994.
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Figur 3.5. Eksempel pa markant pH-stigning I
en nringsrig sø om sommeren, hvor plante
planktonet er blomstret op og udforer intensiv
fotosyntese. pH-stigningen forer til omdannel
se af ammonium til ammoniak, hvorfor fiskene
flygter fra søen tIl vandløbene. Den viste sø er
kalkholdig med pH 8,1-8,3 ved luftligevCOgt.
Sand-Jensen, original.

der i forhold dl ligevegt. Herved kan de
kalkrige soer nA pH-verdier mellem 9
og 10. SA hoje pH-verdier bar bAde en
direkte og indirekte indflydelse pA orga
nismerne.
Den direkte indflydelse skyldes, at
mange arter af dyreplankton og fisk ikke
bryder sig om den hoje pH; iser eg og
yngeb kan tage skade. Den indirekte
indflydelse skyldes, at hojt pH oger risi
koen for ammoniakforgiftning. I vandet
forekommer ammonium og ammoniak
nemlig i en kemisk ligevegt med hinan
den, og beliggenheden af denne ligevegt
athnger af pH, idet en storre andel af
den samlede mengde befinder sig pA
den giftige ammoniakform, nAr pH oges
figur 3.5. NAr pH stiger op mod 10
forsoger fiskene derfor at svomme bort
dl de dde af soen, hvor pH er lavere. Og
hvis det er muligt, soger de op i de pH
neutrale tillob.

Regnvandets pH veksber en del athengig
af indholdet af svovbsyre, salpetersyre og
ammoniak. Dc typiske pH-verdier1igger
mellem 3,9 og 5,1. Regnvandet er uden bi
karbonat, og ved Iigev2egt melbem destil
leret vand og luftens kuldioxid er pH 5,4Svovlsyre og salpetersyre i regnvan
det senker imidlertid pH under dette ni
veau, mens ammoniak fungerer som en
base og soger at skubbe pH opad. I indu
striomrAder med store udslip afsvovb- og
kvelstofilter er nedborens pH derfor sr
hg bay. Omvendt vil omrAder med mange
husdyr opleve nedbor med en hojere pH,
iser i begyndelsen af en regnbyge efter en
periode med intens gylbespredning.
Dc sureste soer indeholder intet bi
karbonat, mens de hidt mindre sure soer
bar et lavt indhold. Dc bikarbonatrige
soer i storsteparten af Danmark er dl
gengeld hverken sure eller forsurings
truede. I de sureste soer uden bikarbonat
pH under 5,5 athenger den konkrete
pH-verdi iser af indholdet af sterke
mineralsyrer som svovlsyre og salpeter
syre samt svagere organiske syrer. Svovl
syre og salpetersyre tilfores soerne med
nedboren og med afstromning fra sure
jorder i oplandet. litning afjernsulfider
f. eks. pyrit i jorden er en sterkt syre
dannende proces, men ogsA omdannelse
af ammonium til nitrat danner syre i
jorden, hvorfra effekten forplanter sig
med aflobsvandet til soerne.
Soerne tilfores ogsA organiske hu
mussyrer med aflob fra moser og torve
aflejringer ebber ved kontakt med torve
mosser ved sobredden. Iser i smA kalk
fatdge skovsoer under tilgroning kan der
forekomme en hengesek af torvemos
ser ved bredden. SAdanne soer vii ofte
have en pH mellem 4 og 5, og vandet vil
were brunfarvet af humussyrer.
5,5.

35

Seer

en btsk/t et naturtype

Figur 3.6. Soerne I de nedlagte brunkulslejer I Midtjylland har meget surt og jernrigt
vand pga. oplosning af pyrit jernsulfid I jorden. Meget f planter og dyr lever I det sure
vand. Men efter planering og kalkning afjorden har man efterhanden fact en god op
vkst af naletrer I omrdet. Billedet er taget 11995. Foto Biofoto/John Nielsen.

Ferre end 1 % af soerne i Danmark
er s©erkt forsurede med pH-valrdier
mellem 2 og 4. Dc baveste werdier skyl
des mesten altid svovlsyre pga. iltning af
jernsulfider, som man kan mode det i
soerne i de nu nedlagte brunkulslejer. I
1970’erne, da syredannelsen var intens i
brunkulslejerne i Haunstrup og Soby
syd for Herning, kunne man mAle pH
werdier meblem 2,5 og 3,5 i flere af so
erne figur 3.6. I sAdanne strkt sure
soer lever kun ganske fA og specielt ill
passede arter. Der lever f. eks. nogle mi
kroskopiske kiselalger Eunotia exigua,
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gronalger Chlamydomonas acidophiia
og ojeflagellater Eugiena mutabihis, der
kan tracifes over hele verden i staerkt
forsuret vand. Der lever ogsA nogie spe
cielle hjubdyr og snabeldafnier Bosmina
sp.. Endehig tracifer man enkeite insekt
arter bbandt dansemyg og biller, idet de
sidstnacvnte tAler syren pga. det tykke
hudpanser. Der lever meget fA vand
planter. Flere arter i siv-slacgten sAsom
glanskapsbet siv, knopsiv, lysesiv og tud
sesiv vokser dog bangs bredden, og ude i
vandet kan man finde lange skudkacder
af biden siv.
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Planters naeringsstoffer og søers eutrofiering
Dc mikroskopiske alger plantepbankto
net i sovandet og de hojere planter pA
sobunden og hangs bredden kracver alle
en rackke hovedioner for at kunne vokse
tabeb 3.2. Pbantemacngden er imidher
tid ikke pAvirket af vandets indhold af
hovedioner som kalcium, magnesium,
bikarbonat og sulfat, da disse stoffer
sacdvanhigvis findes i overskud i forhold
ill planternes behov tabeb 3.2. Det er
derimod isacr ioner af fosfor og kvaclstof,
nacringsstofferne, der begracnser pbante
macngden, da de forekommer i den ba
veste macngde i forhold til planternes
behov boks 3.3. Deter af praccis den
samme grund, at kvrelstof og fosfor er
de vigtigste godningsstoffer i landbru
get, da man kan foroge udbyttet ved at
tilfore mere af disse stoffer.
Stof

Planters krav,

lIt 0
Brint H
Kulstof C
Silicium Si
Kv©lstof N
Kalcium Ca
Kalium K
Fosfor P
Magnesium Mg
Svovl 5
KIor Cl
Natrium Na
Jern Fe

805
97
65
13
7
4
3
0,8
0,7
0,6
0,6
0,4
0,2

%0

I soerne kan der ogsA opstA mangeh
pA sihikat kiselsyre for kisehalgerne, da
de bruger stoffet til at danne kiselskal
lerne omkring ceblen. I perioder med si
hikatmangeb vokser der imidiertid ret
hurdgt andre algeformer frem, som ikke
behover sihikat.
Interessen samber sig derfor om fos
for og kvacbstof, fordi oget tilforsel af de
to stoffer eutrofiening i sacrhig grad oger
vacksten og macngden af planteplankton
i sovandet. Ved opblomstring af phante
planktonet bhiver vandet uklart, og vege
tationen pA soens bund indskracnkes el
her forsvinder belt. Den ogede vackst af
phantephankton oger risikoen for bugtge
ncr og fiskedod, som kan skyldes giftige
alger og ihtsvind, nAr den store plante
produktion nedbrydes af bakterier.

TiIgngeIighed i vand
890
110
0, 012
0,0065
0,00023
0,015
0,0023
0,00001
0,004
0,004
0,008
0,006
0,0007

Krav/tilgaengelighed

mere
mere
mere
mere
mere
mere
mere

1
1
5.000
2.000
30.000
end 1.000
end 1.300
80.000
end 1.000
end 1.000
end 1.000
end 1.000
end 1.000

label 3.2. Forholdet mellem planteplanktonets krav til forskellige grundstoffer I deres
vv og de samme stoffers tilgngelighed som gennemsnit I ferskvand. Forholdet
mellem krav og tilgngeligehed cr1 for vand med dets indhold af lit og brint, mens
forholdet er meget stort for fosfor 09 kv©lstof, som planteplanktonet derfor nemt kom
mer til at mangle. Efter Sand-Jensen og Lindegaard 1998.

37

C/i i5Lst

ct//a r y

it

-

Boks 33. Fosfor og kvaelstof
omsaetning og udnyttelse
-

Fosfor og kvachstof er de to vigtigste
begracnsende nacringsstoffer for plan
ter - dvs. for deres macngde og pro
duktion. Dc to nacringsstoffer bestem
mer dermed i hoj grad macngden og
omsactningen af dyrephankton, bund
dyr og fisk samt bakteriernes nedbryd

fling af dodt organisk stof i vandet og
sobunden.
Kvachstofog fosfor indgAr i et nogen
hunde karakteristisk forhold til organisk
kuhstof i phantephanktonets produktion
af biomasse. Forholdet kan i gennem
snit beskrives ved folgende proces:

106 CO2 +
H20 + 16 HNO3 + 1 H3P04
CH2O,06NH3,6 H3P04 biomassen + 138 02
122

Atomforhobdet melbem fosfor og
kvacistof i plantepbanktonets biomasse
er omkring 16:1, mens vacgtforhohdet
er omkring 7:1. Hvis en so derfor ude
lukkende tilfores vand fra jorder med
en stor kvachstofudvaskning og et
kvachstof/fosfor-forhohd pA eksempeb
vis 100:1, vil der vacre et stort over
skud af kvachstof i forhold til indhohdet
i phanteplanktonets biomasse. Hvis
der optracder nacringsbegracnsning,
skyldes det derfor sandsynhigvis fos
formangel. Hvis derimod soen ude
lukkende tilfores byspildevand med et
kvacistof/fosfor-forhobd pA 5:1, er det
sandsynbigvis isacr kvachstof, der er
mangel pA.
Denne vurdering er imidhertid ikke
altid sA let, da nacringsforhohdene
acndrer sig ved omsactningen i soen. I
mange dhfachde vil bAde kvachstof og
fosfor optracde som begrrensende nac
ringsstoffer - enten samtidigt eller pA
forskebhige tidspunkter af Aret. Kvacl
stof og fosfor gAr nemhig begge tabt
indbyggct i organisk stof med et veks
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bende forhold pA mellem 10:1 og 20:1,
fordi det organiske stof synker til
bunden. Fosfor bliver ogsA bundet til
jern- og kaikmineraher i sobunden, og
denne mrengde athacnger af indholdet
af jern og kaik. Endebig gAr kvacbstof
permanent tabt, nAr visse bakterier
under ibtfrie forhold i sobunden bru
ger nitrat som iitningsmiddeb tih at
nedbryde organisk stof og danne kul
dioxid. Processen hedder denitnifika
tion, og den omdanner nitrat NO3tib huftformigt kvaclstof N2, der tabes
til atmosfacren.
Tilforslen af fosfor og kviehstof
med afstromningen fra handjorden er
hoj i det regnfuhdc og kolde vinter
halvAr, hvor nedborsoverskuddet er
stort, og phanterne pA hand ikke ud
nytter nanringsstofferne. Om somme
ren er fordampningen stor, og planter
i hurtig tihvackst formAr at udnytte de
uorganiske nacringsstoffer, som frigo
res. Ophost uorganisk kvacbstof fore
kommer isacr som ammonium og ni
trat. Isacr nitratafstromningen er stor i

Si/er/es i-n 1 0

A
-

,

Vinter

B

Kvlsiof
Fosfor

Sommer

-

Vinter

A. Generelt ssonmonster for tilførslen af kvl
stof og fosfor til en sø.

Vinter

.._--*

* Alger
Dyr
* Bakierier
6 Opløsie
nringssioffer

Sommer

.C. Nringstofferne veksler mellem isr at vre
oplost I vandet om vinteren og indbygget I orga
nisk stof I planktonets alger, dyr og bakterier om
sommeren. Sand-Jensen, original.

vinterhahvAret, da den negative nitrat
ion sidder hosere bundet i jorden end
den positive ammoniumion. Fosforen
sidder gennemgAende stacrkt bundet
til aluminium, kalcium eller jern i jor
dens smA mineraipartikher eiher til par
tikier af organisk stof. Fosfor tabes
derfor isacr ved vind- og vanderosion
af smA jordpartilder. Derudover tilfo
res begge stoffer ret jacvnt i bobet af
Aret med byspildevand ebler aflob fra
dambrug og andre forurenende virk

Vinier

IJorganiske nringssalte
Organiske nringssalie

5ommer

Vinier

B. Søens indhold af nringssaltene I henholdsvis
oplost, uorganisk form og I organisk, bundet
form i levende og døde organismer.

somheder. Endehig kommer der bety
dehige kvachstoftmacngder som ammo
nium og nitrat med nedboren boks
3.1.
Soerne modtager derfor typisk
mest fosfor og kvacbstof i vinterhaivAret
figur A. PA samme tidspunkt ned
brydes resterne af sommerens plante
produktion, sA fosfor og kvachstof skif
ter fra organisk, bundet form dl uor
ganisk, ophost form, der er tilgacngehig
for den kommende sacsons plantepro
duktion figur B. Ved forArets begyn
delse indeholder vandet derfor et hojt
indhohd af opioste nacringsioner am
monium, nitrat og fosfat. Dc udnyttes
i sommerhalvAret og indbygges igen i
planter og dyr. Midt pA sommeren bar
sovandet derfor et yderst lavt indhold
af opboste nacringsstoffer figur C. Dc
nacringsstoffer, som frigores ved bakte
riernes, dyrephanktonets og fiskenes
nedbrydning, optages nacsten med det
samme af phanterne og indbygges i nyt
organisk stof. Om sommeren er der sA
hedes et hurtigt, tact kredshob, hvor fos
for- og kvachstofatomer bevacger sig fra
phanterne dl dyrene og baktcrierne, til
opbost form i vandet og tibbage igen tii
phanterne.
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Figur 3.7. Serie af forskellige dan
ske søer. A. Nringsfattig, sur klit
hedesø fra Rbjerg Mile. B. KIar
vandet nringsfattig Jobeliesø I
sandet hede-skovomrde i Midtjyl
land; tttere p C fremgr det, at
søbredden er domineret af sm ro
sétplanter og ganske mangler rør
sump. D. Lille brunvandet skovsø
med en hngesk af tørvemosser,
kruld og halvgrsser. E. Den n
ringsrige Mossø under vandblomst
af blgrønalger en sommer I
1970’erne; bemrk den rige rør
sump. Foto A: Biofoto/Sune Holt;
B: Ole Geertz Hansen; C: Biofoto/
Kaj Halberg; D:Jørgen Kristiansen;
E: Søren Wium-Andersen.

Optil etvist nringsstofniveauvil den
deraffolgende større planteproduktion
øge mngden af dyreplankton og fisk.
Fiskedende fugle som toppet lappe
dykker vil ogsA blive mere tairige, nâr der
er flere fisk til rãdighed. Men nâr n
ringsniveauet overstiger det føromtalte
niveau, forsvinder bundplanterne pga.
uklart vand, ogbunddyrene forsvinder
pga. iltsvind. Hervedbliver der dârlige be
tingelser for mange andre fisk og for de
fugle, der lever afbundplanter boks 9.1.
Eutrofiering er uonsket, fordi bade
vandet bliver ukiart og ukkkert, og der
opstâr en øget risiko for giftige alger og
sygdomsfremkaldende bakterier figur
3.7E. Men tilstanden er ogsA uonsket,
fordi nesten alle danske søer er blevet eu
trofierede, sâ der er fierre end 20 meget
kiarvandede søer tilbage i hele landet.
Derfor er de planter og dyr, som krver
meget nringsfattigt, kiart vand, ogsà
blevet meget sjaldne. F. eks. har visse ar

-

-
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ter af undervandsplanter blandt vand
mosser, kransnálalger og blomsterplan
ter kun ganske fâ levesteder tilbage i Danmark og i det ovrige Nordvesteuropa, da
hele omrâdet har oplevet samme generel
le eutrofiering Sand-Jensen eta!. 2000.

Tilførslen af fosfor og kvaelstof
gennem 100 r
I løbet af de seneste 100 âr er der sket en
voldsom forøgelse af tilførslen af fosfor
og kvelstof til de fleste ferske vande.
Fosfor og kvlstof stammer fra forskelli
ge kilder og udviklingen skyldes flere
forhold. De vsentligste kilder for n
ringsstofferne er landbrug, hushold
ninger, industri og dambrug. Vedtagel
sen afVandmiljoplan Ii 1987 indledte
en stor national indsats med udstrakt
rensning af by- og industrispildevand og
visse ndringer i landbrugets struktur
med det formal at nedbringe fosfortil
førslen til vandomrâderne med 80 % og
kvlstoftilforslen med 50 % som gen
nemsnit pa landsplan. Den forste plan er
suppleret med Vandmiljoplan Iii 1997,
som tog yderligere initiativer til at ned
bringe nringstilforslen fra landbruget
og snke kvlstoftilforslen, som indtil
da var forblevet nogenlunde uandret.
Ar 1989 kan benyttes som et passende
skelsär, før initiativer i vandmiljoplaner
ne for alvor blev ivrksat. Spildevandet
fra byerne var indtil da en vigtig kilde til
fosfor til de ferske vande. I soer tet pa
bysamfund gay det langt det vigtigste bi
drag, mens de mange søer i det àbne
land iser modtog fosfor og kvlstof fra
dyrkede marker og spredt bebyggelse.
Den danske befolkning var steget fra 3 til
5 millioner i løbet af de foregáende godt
100 âr. Bybefolkningen var steget fra 20
til 80 % af befolkningen, og byerne blev
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kloakerede, sà spildevandet blev fort di
rekte ud i vandomrâderne. Ved indforsel
af fosfatrigt vaskepulver i 1950’erne ske
te der med ét slag en fordobling af fos
forbidraget pr. person ud over det bi
drag, som skyldtes ekskrementer og
madaffald. I slutningen af 1940’erne og i
starten af 1950’erne kom der ogsã vand
skyllende toiletter pa landet. Visse typer
af industrier bidrog ogsà ill den storre
fosforbelastning, og det samme gjorde
foderrester og fiskeekskrementer fra de
mange orreddambrug, der blev oprettet
ved de jyske vandløb i perioden fra 1930
til 1960. Endelig blev der tilført stigende
fosformngder fra landbruget. Plante
produktionen og husdyrproduktionen
steg kollosalt ikke mindst svinepro
duktionen og det gay anledning til
fosforudledning fra moddinger. Store
arealer blev drnet og lagt om fra ved
varende grsning til àbne marker, som
âr efter âr har modtaget en storre god
ningsmngde end den, der fjernes med
afgroderne. Herved er fosforpuljen ste
get i jordene, og tabet af fosfor til vand
omrâderne er oget pga. vindens og van
dets erosion af de fosforholdige jordpar
tikier fra de dyrkede marker. Det meste
af fosforpuijen findes nemlig bundet til
fine partikler af mineraler og organisk
stof. Endelig er tilbageholdelsen af fos
for og kve1stof blevet mindre ved at
fjerne vâdomràderne langs vandlobene.
Tilforsel og indhold af fosfor er der
for oget voldsomt i mange soer I lobet
af 1900-tallet. Stigningen har vret
mest markant i soer, som modtager spil
devand fra byer. Udviklingen er bedst
dokumenteret for Furesoen nord for
Kobenhavn. Furesoen oplevede en ti
dobling af befolkningen I oplandet og
en stigning i fosfortilforslen fra omkring
1 tons i 1901 til 37 tons i 1975 side 64-

67. Denne udvikling blev ledsaget af al
geopblomstring, iltsvind og indskrnk
ning af undervandsvegetationen.
I perioden 198 1-1988, dvs. for initia
tiverne i vandmiljoplanerne begyndte at
ski igennem, la den samlede fosfortilfor
20.000
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Figur 3.8. Den samlede tilførsel af fosfor til de
ferske vande erfaldet markant fra 1981-88 til
1998, mens tilførslen af kvlstof kun er ndret
meget lidt. Faldet I fosfortilførslen skyldes isr
rensning af spildevandet, hvis andel af den
samlede tilforsel derfor er blevet meget mindre.
Kvlstoffet tilføres overvejende fra landbruget,
og r-tiI-5r-forskelle pvirkes af nedbøren.
Omtegnet efter Bøgestrand et al. 1999.
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sel til alle landets ferske vande pa om
kring 4.300 tons figur 3.8. Fosforkilder
ne var efter storrelse: byspildevand 68
%, spredte huse og garde 16 %, mar
ker 12 % og naturlige tab fra udyrkede
jorder 4 %. I lobet af 1990’erne har
storstilet rensning afbyspildevandet
bragt den samlede fosfortilforsel ned pa
2.100 tons i 1998, og udledningernevar
endnu lavere i 1996-97, hvor nedbors
mengden var lay. Kildernes storrelse for
deler sig nu saledes: marker 40-50 %,
byspildevand 30-40 %, spredt bebyg
gelse 10-20 % og naturlige tab fra u
dyrkedejorder 5-10 %. Denne nedgang
i fosfortilforslen har medfort, at fosfor
koncentrationerne er faldet markant
isr i de storre vandlob, som modtager
meget spildevand, og dermed er fosfor
koncentrationerne ogsa faldet i de soer,
som gennemstrommes af spildevandspa
virkede vandlob. Fosfortilledningen er
faldet tilsvarende i de soer, der direkte
modtager renset spildevand fra byerne.
Det star imidlertid ogsa kiart, at fos
fortabet til de ferske vande med den nu
verende dyrknings- og godningspraksis
typisk er 5 gange storre fra dyrkede
landomrader end fra naturomrader.
Fosforkoncentrationer i vandlobene i
dyrkede omrader selv uden vsent1ig
bebyggelse er nemlig sa hoje, at soerne
vii forblive nringsrige og udvikie store
mangder af planteplankton og uklart
vand, fordi markerne afleverer deres
fosfor til vandlobene, som forer det vi
dere til soerne.
Kvlstof bidrager sammen med fos
for til eutrofiering af soerne. I mange
soer er fosfor det vigtigste begrensende
nringsstof for aigevksten, i andre
soer er fosfor og kvelstof lige vigtige el
ler deres relative betydning veksler med
arstiderne. Endelig er kvlstof det vig

-
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tigste nringsstof i enkelte soer som Esrum So.
Dyrkning afjorden har lige siden
jernalderen udgjort en vigtig kilde til
soernes forurening. Men denne pavirk
ning er gradvist blevet storre og storre,
og den er som allerede nevnt flere
gange blevet voldsomt forsterket i lobet
af 1900-tallet. Da steg forbruget afhan
delsgodning nemlig fra stort set 0 1 ar
1900 til nsten 400.000 tons i 1980’erne
figur 3.9. I 1990’erne er forbruget dog
faidet noget. Forbruget af naturgodning
er steget fra omkring 50.000 tons I ar
1900 til omkring 170.000 tons i ár 2000.
Da kun en mindre procentdel 25-33 %
af det tilforte kvelstof fjernes perma
nent med afgroderne, sa sker der et
stort tab af kvistof som nitrat til
grundvandet og til drnvandet. Kvl
stoffet tabes ogsa som ammoniak fra
husdyrgodningen og fores tilbage til
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Figur 3.9. I løbet af 1900-tallet er der sket en
voldsom stigning I anvendelsen af handelsgød
ning og naturgødning, som har øget kvlstoftilførslen til de danske land- og vandmiljøer
mange gange. Omtegnet efter Jensen og Ren
berg 1986 og Miljøstyrelsen 1990.
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jord- og vandoverfiader oplost som am
monium 1 nedboren.
Kvelstoftilforslen til overfiadevandet
var omkring 100.000 tons i slutningen af
1980’erne og begyndelsen af 1990’erne
figur 3.8. Mengden veksler en del fra
ar til ar athngig af nedboren og ud
vaskningens storrelse. 11989 udgjorde
landbrugets bidrag omkring 77 % og
byspildevandet 12 % af den samlede til

forsel. I lobet af 1990’erne er der sket et
svagt fald I kvlstoftilforslerne pa maske
6-10 % isr pga. rensning afbyspilde
vandet og nedsat forbrug af handels
godning. Man vurderer, at kvlstofki1derne nu fordeler sig med omkring 85
% fra landbruget og 6 % fra byspilde
vandet. Resten er naturbidrag, dys. den
tilforsel der yule vre uden menneskelig
pavirkning I Danmark.
-

Vandets lys
Lysets nedtrngning i sovandet er vig
tig, fordi lys pavirker soens miljo og or
ganismer samt de rekreative oplevelser.
Vi oplever klart vand som indbydende
og velegnet til badning og dykning,
mens uklart vand vekker ubehag. Det er
en almen opfattelse, at ukiart vand er
beskidt vand, der da ogsa rummer sund
hedsrisici, hvis ukiarheden skyldes
mange alger og bakterier.
Lyset svkkes hurtigt med oget vand
dybde, men der er stor forskel pa, hvor
hurtigt lys af forskellig bolgekngde
svkkes i soerne. Det infrarode lys po
pukert kaldet varmestralingen udgor
omkring halvdelen aflysmngden.
Planterne kan ikke udnytte det infrarode
lys til fotosyntese, og det absorberes hur
tigt og omdannes ill varme i de aller
overste vandlag i alle soer.
Det synlige lys omfatter omkring
halvdelen af sollyset. Bolgehengderne
varierer fra 400 nanometer i blat ls til
700 nanometer i rodt lys. Planterne kan
udnytte det meste af det synlige lys til
fotosyntese, men de absorberer trods alt
kun en del af det, mens resten bliver ab
sorberet af vandet selv, de oploste brune
humusstoffer og de forskellige partikier.
-

-
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Hvis sovandet indeholder store mng
der alger, absorberer de en stor andel
35-70 % af lyset, men indeholder so
vandet f alger, eller er soen brunfarvet
af humusstoffer, absorberer algerne kun
en lille andel under 10 % af lyset. Den
energimngde i lyset, som planterne
binder ved fotosyntesen, buyer i ovrigt
frigjort ved den senere omstning i fo
dekiederne. Det betyder, at al lysenergi
til slut bliver til varme.
I meget klart vand tr2enger det synlige
lys langt ned. I de reneste danske soer er
vandets gennemsigtighed omkring 10 m,
malt som den dybde sigtdybde, hyori
en hvid skive nedsnket fra overfiaden
forsvinder ud af syne. Men i visse meget
klarvandede og meringsfattige soer I ud
landet er sigtdybden 30-50 m. Erfarings
mssigt er omkring 10 % af overfiadely
set tilbage i sigtdybden, mens de 90 % er
blevet absorberet i vandsojlen oven over
sigtdybden. Men der er stor forskel pa de
forskellige farvers nedtrngning, idet
blat lys sdvanligvis trnger kengst ned
1 meget kiart vand, mens rodt lys trn
ger kortest ned, fordi det I hojere grad
absorberes af selve vandet figur 3.10.
I soer med mange planktonalger for-

Soernesm Jo

2,4

10

2,0

1,6
C

25

a
0

v

j,

12

0

E 0,8
Id

50 v

0,4

.J

0

0,0

100
400

450 500

550

600 650

700

Figur 3.10. Lys af forskellig farve svkkes meget forskelligt ved passage til 1 m’s dybde I søer
af forskellig klarhed. Kurve A viser lysforholdene
i ultrarent vand. Kurve B viser forholdene i Danmarks reneste sø med f planktonalger og f
brune humusstoffer. Kurve C viser lysforholdene i
en forurenet sø med mange grønne planktonal
ger, hvis klorofyl absorberer lyset meget kraftigt
I det bl 400-440 nm og det røde omr5de
650-675 nm. Kurve D viser lysforholdene I en
brunvandet so med mange humusstoffer, sum
meget hurtigt absorberer alt lyset, men tillader
orange og rodt lys at passere lngst ned. Efter
Kirk 1994.

BoIgeIngde, nm

svinder lyset meget hurtigere mod dyb
den. Mens en klarvandet, nringsfattig
dansk so med en algemngde, der inde
holder Ca. 2 mg milligram klorofyl pr.
m3, kan have en sigtdybde pa 10 m, sa
bar en middelmeringsrig so med en alge
mngde, der indeholder 20 mg klorofyi
pr. m3, en sigtdybde pa 2-3 m. Endelig
bar en meget nringsrig so med en alge
mngde pa 200 mg klorofyl pr. m3 en
sigtdybde pa blot 0,2-0,5 m. Figur 3.11
viser den genereile sammenhng mel
lem sigtdybde og algemngde for et stort
antal danske soer. Sammenhengen mel
lem sigtdybde og algemngde er tydelig,
men malungerne udviser alligevel en be
tydelig spredning omkring den optegne
de kurve, der viser gennemsnitstenden
sen. Den prcise sigtdybde athnger af
planktonalgernes typer og storrelser
samt af indholdet af humusstoffer og op
slemmede partikier I vandet. For samme
kiorofylindhoid er sigtdybden saledes
storre, hvis planteplanktonet domineres
af store frem for sma alger. Og hvis van
det indeholder mange humusstoffer eller
opslemmede partilder, sa er sigtdybden
lay uanset mnden af planktonalger.

I meget planktonrige soer prges ly
sets farvesammenstning i vandet af,
byilke pigmenter algerne indeholder, og
hvilke farver disse pigmenter isr absor
berer figur 3.10. Det er let at se, fordi
vandet tager farve efter algerne. Vandet
buyer gr2esgront af mange gronaiger, som
absorberer den grsgronne farve mindst,
og derfor lader denne farve slippe gen
nem vandet og frem tilbetragteren. Blat
og rodtlys absorberes derimod kraftigt af
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Figur 3.11. Med oget nringsrigdom I søerne
stiger mngden af planteplankton f.eks. malt
sum klorofylindholdet pr. liter sovand og van
dets sigtdybde falder. Sand-Jensen, original.
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gronalgernes kiorofyler. Mange blagron
alger farver vandet biagront, mens kisel
algerne fremkalder en gulbrun farve.
Skovsoer og smasoer, der modtager
aflob fra moser og torvehoidige jorder,
er ofte meget brunvandede ikke pga.
brune kiselalger men som folge af et
hojt humusindhold figur 3.7. Sovan
det kan vre sa uklart, at sigtdybden er
-

-

under 0,5 m, selv om mngden af plan
teplankton er lay. De brune humusstof
fer absorberer blat lys mest, derefter
gront lys, mens det orange og rode lys
absorberes mindst figur 3.10. Mens de
brunvandede soer forekommer spora
disk i Danmark, er de meget talrige I de
vidtudbredte naleskove og moseomra
der i Norge, Sverige og Finland.

Temperatur og vandsøjlens opblanding
Man beskriyer faldet i lysintensitet med
oget dybde med en eksponentiei kurve.
Men hvad vii det sige? Jo, det vil sige, at
en fast procendel af den tilgngelige lys
mngde absorberes ved passage af sta
digt dybere liggende vandlag i soen. Hvis
50 % f. eks. absorberes ved passage af et
vandiag pa 1 m I en given so, sa far vi
folgende situation. Narlyset umiddel
bart under vandoverfiaden udgor 100
%, sa er der 50 % tilbage i 1 m’s dybde,
25 % i2 m, 12,5 % 13 m, 6,25 % i4m
osv. Sigtdybden I en sadan so er Ca. 3,3
m, mens den fotiske zone, dvs. den zone,
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hvor der er mulighed for fotosyntese,
som en tommelfingerregel strkker sig
til den dobbeite sigtdybde, her altsa 6,6
m, hvor skonsmssigt 1 % aflyset er til
bage figur 3.12.
Da vandet i meget hoj grad opvarmes
af lyset, ville vandtemperaturen falde
meget hurtigt med dybden, hvis der slet
ingen vandbevgelse var. 90 % af var
meenergien fra lyset vilie vre afsat pa
de overste 3,3 meter figur 3.12. Men
der sker altid en vis opblanding af vand
massen, da vinden bkeser og forsoger at
trkke vandet rundt. Der opstar ogsa

Figur 3.12. Lyset dmpes hurtigt med dybden I
en 50 folgende et sâkaldt eksponentielt forløb, som
indebrer, at en fast procentdel at det tiIbagev
rende lys forsvinder ved en given forogelse af dyb
den. Sigtdybden befinder sig ved en dybde, hvor
Ca. 10 % at lyset ved overfiaden er tilbage. Plante
plankton kan opna positiv fotosyntese og vkst
ned til Ca. 1 0/U at overfiadelyset, som saledes be
stemmer grnsen for den sakaldt fotiske zone.
Vandsojlen om sommeren I dybe soer er opdelt I et
øvre ensvarmt overfiadelag epilimnion, et
spring/ag metolimnion med et tydeligt tempera
turfald og nederst et enskoldt bundlag hypo/im
nion. Efter Sand-Jensen og Lindegaard 1998.
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konvektionsstromme, da opvarmning af
overfiaden om dagen folges af afkoling
om natten, hvorved der dannes koldt og
tungere vand, som synker.
Indstralingen er lay om efteraret, om
vinteren og tidligt om foraret. Derfor af
sttes meget sma energimngder i van
det, nar lyset absorberes, og der er tilsva
rende ringe mulighed for, at der opstar
et temperaturfald og forskelle i vandets
massefylde med dybden. Vinden er der
for tilstrkkelig kraftig ill altid at omro
re vandmassen belt til bunden, med
mindre soen dkkes af is. Men om som
meren er indstralingen hoj, og der afst
tes betydelige energimngder I vandet;
temperaturen er da hojest i overfiaden,
massefylden ved bunden. I dybe soer el
ler i sma skovsoer, der ligger beskyttet
mod vinden, er den ikke tilstrkkelig
kraftig til at omrore vandet helt til bunden og dermed overvinde den mod
stand, som forskelle I massefylde med
dybden skaber. Derfor opstar tempera
turforskelle, idet varmt, let overfiade
vand flyder oven pa koldt, tungt bund
vand figur 3.12. Overgangslaget mel
lem det varme overfiadelag og det kolde
bundlag betegnes springlaget. I springia

III JO

get falder temperaturen ofte med mere
end 10 C pr. m I oget dybde. Jo kraftigere
temperaturfald, jo storre stigning i van
dets massefylde, og jo storre modstand
udover springlaget mod vindens op
blanding. Om sommeren iukker et kraf
tigt springlag derfor bundvandet effek
tivt af fra det overste vandlag I dybe soer,
sa springlaget kan opretholdes langt hen
pa efteraret. pa grund af den manglende
kontakt mellem overfiadevand og bund
vand opstar store kemiske forskelie I lo
bet af sommeren.
Springlaget skaber bade muligheder
og risici. Det kolde vand ved bunden kan
tilbyde livsmuligheder for arter, som
ikke bryder sig om de boje temperaturer
ved overfiaden. I bundvandet kan de
ogsa slippe for mange fodekonkurrenter
og rovdyr. Tii gengld er der en risiko
for, at bundvandet bliver iltfrit, da det er
afskaret fra kontakten med luften. Den
ne risiko oges, nar lyset bliver for svagt
tIl fotosyntese, og store mngder orga
nisk stof fra overfiadevandet bliver ned
brudt af bakterier pa bunden boks 3.4.
Nsten aile danske soer med et
springlag har I dag iitfrit bundvand I
sensommeren.

Grane Langsø: aendret Iysnedtraengning
og opblanding
Lysnedtrngningen bestemmer til hvii
ken dybde, planteplanktonet kan udfore
fotosyntese, og de store vandplanter kan
vokse pa bunden. Da aile planter pro
ducerer ilt ved fotosyntese, sa indebrer
gode lysforhoid, at der produceres lit pa
store dybder, hvorved risikoen for lit
svind mindskes tilsvarende. Vokser der
bundplanter pa store dybder, skaber de

samtidig levesteder og skjul for mange

smadyr og fisk. Klarvandede soer rum
mer derfor mange arter bade i vandet
og I den vegetation, der dkker bunden.
Udviklingen I Grane Langso gennem
de sidste 40 âr iilustrerer, hvorledes dar
ligere lysforhold bar medyirket til at
nedstte bundplanternes dybdened
trngning og tii at skabe iltsvind I
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Figur 3.13. Udviklingen I sovandets pH øverst og sigtdybden nederst I Grane
Langsso I løbet at de seneste 50 ar. Data fra Rils og Sand-Jensen 1998.

bundvandet

pa

11 m. I 1950-1970’erne

blev Grane Langso anset for at vre
Danmarks reneste og mest kiarvandede
so. Man kunne ofte se belt ill bunden pa
de storste dybder figur 3.13. Piante
pianktonet udvildede om sommeren et

maksimum af srlige arter tilpasset det
koide bundvand mellem 8 og 11 m, og
tette bestande af vandmosser og krans
nalaiger daikkede bunden pa de storste

dybder. Derfor var iltproduktionen ved
fotosyntese I bundvandet faktisk storre
end det iitforbrug, der var en folge af
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bakteriers og dyrs nedbrydning af plan
teproduktionen. Det skabte en vis over
mtning med lit I bundvandet om som

meren, hvor vandsojlen var opdelt I et
varmt overfiadelag og et koldt bundlag

figur 3.14.
I lobet af 1980’erne arndrede Grane

Langso karakter pga. et stort stormfald I
granskoven omkring soen. Det medfor
te en oget udvaskning af brunfarvede
humusstoffer og nringsstoffer fra jor
den og en nrliggende mose. Samtidig

steg nringstiiforsien med nedboren.
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Figur 3.14. Temperaturens og iltindholdets dyb
defordeling omkring 1juli 11971 og 1988 I Gra
ne Langso. Springlaget er blevet meget kraftigere
11988 pga. ogede humusmngder, og der opstar
iltsvind I bundvandet. Dc nedre dybdegrnser for

Det er ogsa sandsynligt, men ikke doku
menteret, at der via grundvandet og
nedboren skete en oget nringstilforsel
fra dyrkede areaier I oplandet. Mauinger
I soen viser med slkkerhed, at mangden
af humusstoffer steg, iysnedtrngnin
gen mindskedes, og sigtdybden I vandet
faldt fra 8-10 m tii 5-7 m figur 3.13.
Meget tyder pa, at mdengden af plante
plankton i sovandet steg og dermed
medvirkede til at gore vandet mere
uklart, men der findes lkke tilstnekke
ligt med malinger iii at dokumentere
dette med slkkerhed.
Kransnalaigerne forsvandt fra de
storste dybder mellem 9 og 11 m figur
3.14. Temperaturforholdene I soen n
drede sig om sommeren, idet tempera
turen I overfiaden var og er 18-21° C,
mens bundvandet tidilgere var 11-13° C
mod nu blot 7-10° C. Den nedsatte iys

alle bundplanter A, sortgron brasenfode B og
strandbo C er vist for 5ret 1955 venstre og
1994 hojre. Data fra Rils og Sand-Jensen
1998.

nedtrngning bar saledes bevirket, at
bundvandet er bievet koidere end tidli
gere, og temperaturspringlaget er blevet
kraftigere og ligger kengere oppe I vand
sojlen. Det er derfor blevet vanskeiigere
for vinden at biande vandsojlen op belt
ned til bundlagene.
Nu om dage forsvinder liten fuid
stendigt fra bundvandet sidst pa som
meren. Dels er planternes iltproduktion
7 gange mindre end i 1950-1960’erne,
dels sker der sandsynligvis en storre ned
synkning af iitforbrugende stof fra over
fladelagene. Endeiig sker opbiandingen
af hele vandsojlen pa et senere tidspunkt
I efteraret, fordi der forst skal ske en af
koiing af overfiadevandet og en sykkei
se af springlagets styrke, for en kraftig
vind kan omrore vandsojien belt til bun
den. Herved forstrkes risikoen for lit
svind, og den iltfrie periode forkenges.
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Iltens fordeling og forsvinden
Risikoen for iltsvind er meget storre I
vand end i luft. Narder er ligevgt mel1cm de to medier, er der nemlig oplost ca.
25 gange mindre lit I vand end I
voiumen luft. Det gar ogsa meget lang
sommere i vand end I luft med at trans
portere ill fra omrader med hoj iitkon
centration til omrader med lay iitkon
centration. Hyis ilten skal transporteres
yha. moiekylernes egenbevgelse diffu
sion, er transportevnen 10.000 gange
mindre I vand end i iuft. I sammenheng
med forskellen I iltkoncentration pa 25
gange, bliver transporthastigheden der
for 250.000 gange iangsommere I stille
staende vand end i stiilestaende luft.
Derfor er tilfieldig omroring eller
ensrettet bevegeise af vandet utroiig
vigtigt for at undga iltsvind I omrader,
hvor organismernes iltforbrug overstiger
iitproduktionen boks 3.4. Ved tilforsel
af iitholdigt vand fra omrader med ilt
dannelse eller luftkontakt, kan et omfat
tende iltsvind forhindres. I luft er der
stort set ingen rislko for iltsyind, ogsa
fordi der skal en ret beskeden kraft iii at
skabe bevgelse I luften.
Pianterne og dyrene bar pa mange
mader forsogt at tilpasse sig lii livet I
vand og mindske rislkoen for iitsvind.
Mange af vandplanterne er fyldt med
luftkanaler, der oger iittransporten fra
bladene dl rodderne. Akande, dunham
mer, tagror og mange andre sumppian
ter bar endog en ventilation I form af en
luftstrom, der bliver drevet af sma tryk
forskelle meilem plantens forskellige
dde, sa blade i kontakt med luften kan
transportere lit iii rodder ogjordstengler
I den iitfrie sobund boks 7.1. Insekterne
har tynde luftfyidte kanaier trachéer,
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der gennemvver dyrets indre. Og de
suppieres af cirkulerende blod fuemo
lymfe med litbindende pigmenter. Visse
arter foretrkker ogsa at ga tIl overfiaden
for at ande iuft, som det er tilfldet med
vandkalve og rygsvommere boks 11.1.
Hvis dyrene ikke kan udnytte atmo
sfrisk luft, er de imidlertid athngige
af, at der er lit I vandet, eller det kun for
svinder I kort lid ad gangen. Ved langva
rigt iltsvind ma fiskene og smadyrene
Mare sig eller flygte, hvis de kan. Men I
mange tilflde dor dyrene I massevis, sa
dyresamfundene belt ndrer karakter.
sadan bar udviklingen veret I bundvan
det I forurenede, dybe soer med spring
lag, hvor iltsvind er en tilbagevendende
begivenhed. Men selv I forurenede, lay
vandede soer er iitsvind et problem, for
di det kan omfatte store dde af vandsoj
len bade om vinteren under iangvarigt
is- og snedekke og om sommeren under
nedbrydning af en stor opblomstring af
plantepiankton.

Iltsvind i dybe søer som Esrum So
I den dybe Esrum So var der aitid lit I
bundvandet om sommeren I begyndei
sen af 1900-tallet. Men op gennem dette
arhundrede er pianteplanktonets pro
duktion gradvist blevet storre skons
messigt tredoblet som folge af oget til
forsel af kvlstof og fosfor med byspil
devand, nedbor og afstromning fra mar
kerne. I bundvandet steg forbruget af lit
til nedbrydning af dode planktonorga
nismer fra overfladeiagene, og iltsvindet
indtradte stadigt tidligere efter springla
gets etabiering I forsommeren figur
3.15. Bunddyrene bar derfor skullet
overleve en stadigt kengere iltfri periode.

Suernes ni 0

Boks 3.4. Iltproduktion og iltforbrug
Ved fotosyntese dannes ut 02 og or
ganisk stof processen mod hojre I re
aktionsskemaet, mens respirationen

stofskiftet forbruger lit og organisk
stof processen mod venstre.

CO2 + H20 t CH2O "organisk stof" +

Nar fotosyntesen gar hurtigere end re
spirationen, stiger iltindholdet, mens
det faider, nar respirationen gar hurti
gere end fotosyntesen. Ved rigeiigt lys
og god forsyning med uorganiske n
ringsstoffer gar fotosyntesen hurtigst,
og der kan ophobes lit. I morke og ved
tilstedevrelse af meget ietnedbryde
ligt organisk stof gar respirationen
hurtigst, og der er risiko for iltsvind
figuren.
Iitophobning eller iltsyind I et yand
litoptagelse til undermttet vand

Skitse af iltpuljens storrelse I overfladen og bunden at en so. 1. Bundvandet er iltovermttet,
tordi totosyntesen overstiger respirationen og
opblandingen med overfladevandet ikke er tuld
stndig; tilstanden fandtes tidligere I Grane
Langso, men tindes flu ikke I nogen dansk so.

volumen kan modvirkes pa to mader.
Den ene er luftkontakt, som sikrer en
effektiv iitudveksling mellem vandet og
luften, sa iltoverskud gar tabt til luften,
og iltunderskud dekkes ved optagelse
fra luften. Den anden er, at vand I lige
vegt med iuftens iltindhold f.eks.
overfladeyand rores opi den vand
masse, hvor der er tendens til enten ilt
ophobning eiler iltsvind. Vindens op
blanding af vandmassen yirker pa den
ne made og modvirker derfor iltsyind.
lltfrigivelse fra overmttet vand

2. Samme iltindhold I bundvand og overfiade
vand pga. fuld opblanding; I lawandede soer I
blsende perioder og I de tleste soer om etter
5ret, I ikke-isvintre og om toraret. 3. lltsvind I
bundvand torarsaget at, at respirationen oversti
ger totosyntesen; alle danske soer med springlag
om sommeren. Sand-Jensen, original.
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Figur 3.15. I lobet at det 20. arhundrede er
iltsvindet I bundvandet I Esrum So begyndt
tidligere og har derfor varet lngere under
vandmassernes Iagdeling fra juni til oktober.
Omtegnet efterJonassón 1993.

Borsteormene, som er de mest robuste
flerceilede dyr over for iltsvind, er blevet
talrigere I sobunden. Dansemyggene bar
ogsa overlevet takket vre deres evne til
at ga I "dvale" og Mare sig med et lavt
stofskifte uden Ilt, hvor de langsomt for
bruger opmagasineret glykogen. Andre
mere iltkrvende bunddyr er derimod
forsvundet.
Denne udvilding bar fundet sted I
mesten aile dybe, danske soer med et
springlag og iltfrie forhold I bundvandet
om sommeren. Dc fleste soer er faktisk
blevet mere eutrofierede end Esrum So,
og de oplever et hengerevarende iltsvind.
Det bar medfort, at alle bunddyr er for
svundet, eller kun de mest robuste bor
steorme er tilbage.

11Sosyge Iavvandede søer
med periodisk iltsvind
Der er som tidligere nevnt en srlig ri
siko for iltsvind I bundvandet I dybe soer
om sommeren, fordi springlaget for-
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hindrer opblanding og ny tilforsel af Ilt
til erstatning for bakteriernes og dyrenes
forbrug. Men det betyder Ikke, at lay
vandede soer ikke oplever iltsvind. Nog
le lavvandede soer er meget eutrofierede
og oplever derfor Mempestore opblom
stringer af piantepiankton efterfulgt af
ret hurtige nedbrydninger figur 3.16.
Udvildingen kan vere prieget af sadanne
opblomstringer og henfaid. Under op
biomstringer kan der udvildes en bety
delig iltovermetning 200 % eiier mere
pga. fotosyntesen. Men nar opblom
stringen har naet sit maksimum og til
vksten af forskeliige grunde stopper, sa
producerer aigerne ikke sa meget lit ved
fotosyntesen om dagen, og de skai fortsat bruge megen lit iii respiration om
natten, sa vandet buyer undermttet
med ilt. Bakterier og dyreplankton bru
ger ogsa lit, nar de omstter algerne og
andet organisk stof. Det kan derfor lede
til et betydeiigt iltsvind sidst pa natten,
som dneber en del af algerne. Det har
den konsekvens, at de resterende alger
de neste dage ikke producerer sa megen
Ilt, hvorved iltsvindet den nste nat bii
ver endnu storre samtidig mcd, at de
dode alger nu nedbrydes med stor inten
sitet af bakterierne, sa iltsvindet forstr
kes yderligere. Det er derfor karakteris
tisk, at situationer med kraftig iltover
metning opbygges gradvist over flere
dage og senere kan afloses afkraftigt ilt
svind under algernes henfaid, som ogsa
udvikler sig over flere dage figur 3.17.
sadanne planktonrige soer kan der
for vre meget ustabile. I perioder kan
der optrcede iltovermtning, men I an
dre perioder kan der optrade iltsvind I
det meste af vandmassen ofte I varme,
stille perioder, hvor den hoje temperatur
oger organismernes iitforbrug, mens de
vindstilie forhold mindsker tilforsel af
-
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Sadanne iltsvindsepisoder kan medtore udbredt
tiskedod. Eksemplet er tra Sobygaard So I midten at 1980’erne. Omtegnet tra Sondergaard et
al. 1986.

Figur 3.1 6. I meget forurenede soer kan der op
trade iltsvind I hele vandmassen, nar en stor
opblomstring at planktonalger pludselig nedbry
des I en varm stille periode, hvor tilforsel at lit
ved totosyntese elier tra iutten er begrnset.
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Figur 3.17. lltm5lingerfra 1. til 10. august
1981 I atlobet tra Sobygârd So viser: 1 at It
indholdet er meget hojere om dagen pga. foto
syntesen end om flatten, 2 at der over nogle
dogn trem til 6. august gradvist opbygges en
betydelig iltovermtning, n5r planktonalger
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vokser godt og har hoj totosyntese, mens der
etterfolgende udvikles iitundermtning, nar
planktonalgerne nedbrydes. Ved de aktuelle
temperaturer er luftens iltindhold i ligevgt
med et iltindhold I vandet pa 8-10 mg pr. liter.
Omtegnet tra Andersen 1982.
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Figur 3.1 8. Kalktattige klitsoer horer tli de torsuringstruede soer. Foto Ole Maliing/Skov
og Naturstyrelsen.
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ny lit fra luften figur 3.16. Bestandene
af pianteplankton, dyreplankton og bak
terier udviser store svingninger. Disse
svingninger kan vre afkoblet fra hinan
den I tid, sa opbiomstringer af plante
plankton folges af et sammenbrud, som
I tilflde af totalt iltsvind drber mange
af dyrene. Herefter blomstrer bakterier
ne op for at udnytte de dode aiger og
dyr. Med nogle dages forsinkeise kom

-

-
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mer dyrene sa tiibage og kan omstte
mange af bakterierne. Denne udvikling
vii betyde, at der optneder vekslende pe
rioder med gront vand under et alge
maksimum og nsten Mart vand un
der et algeminimum, hvor dyreplankto
net er tairigt. Man skal derfor ikke tro,
at soens Mare vand I korte perioder er
tegn pa, at forureningen er forsvundet
tvertimod.
-

