4. Søernes udviklingshistorie
Miijoforholdene I en so athnger Ikke
bare af de ojeblikkeiige indgreb I soen
og af tilforslen af vand og stof fra om
giveiserne. Miljoforholdene og soens liv
athenger ogsa I meget hoj grad af den
historic, som ligger forud. Historien
har f. eks. fastlagt: 1 Hvor stor vand
tilforsien tll soen er, 2 hvor meget
soen er vokset iii, 3 hvor tykke og n
ringsrige aflejringer, der findes pa bun
den, og 4 hviike planter og dyr, der er
indvandret, og hvor livskraftige bestan
de, de bar udviklet. sa historiens gang
pavirker bade soens storrelse, dybde,
vandudskiftning, vandkemi og i bred
forstand det liv, der udfolder sig I og
omkring den.

Ved forvaitningen af soer er det vig
tigt at huske, at den forurening, vi for ar
tier siden udsatte dem for, ofte bar sat sig
langvarige spor. pa tilsvarende made vil
nutidens forurening kunne bres videre
som en mesten kronisk sygdom I fremti
den. Der findes isar en lang Thukom
meise" I soers bundsedimenter. Det skyi
des, at en del af de meringsstoffer, som
fra vandmassen fores ned til sedimenter
ne, hvert ar buyer genoplost og deltager I
arets omsatning. Der er ogsa en betyde
hg "hukommelse" biandt organismerne.
Det geider de nyc arter, der indvandrede
og overlevede, og de arter, som efterhan
den bar udviklet store bestande med en
noglerolle I soernes omsetning.

Fra istid til nutid
Det er faktisk ikke mange tusinde ar si
den, at der var istid I Danmark. Isgiet
cherne ha tykt over landet, og kun den
sydvestlige del af Jyliand var isfri figur
4.1. Gransen for isens hovedopholdsii
nie foiger nogeniunde en linie fra Viborg mod vest til Vesterhavet og en anden hinie mod syd lii den dansk-tyske
grnse. Da isen trak sig iii tilbage for Ca.
13.000 ar siden, efteriod den bakkede
monener med havninger, der biev op
fyidt af soer. Overalt I ternenet var der
mindre fordybninger med smasoer.

I tidens iob bar de tidhigere isdekke
de dde I nordost hvet sig, mens de syd
vestlige dde af iandet har sanket sig.
Under landfuevningen I Nordjyiland og
Nordsjlland blev visse Ijordarme afska
ret fra kontakten iii havet og omdannet
til ferskvandssoer. Den storste af dem er
Arreso boks 4.1.
Mange damme og lavvandede soer er
forsvundet siden istiden pga. opfyhdning
og tihvoksning. Hvert ar aflejres et lag af
mineralpartikler, dode organismer og
andet organisk stof pa sobunden. Den
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Figur 4.1. Isens hovedopholdsllnie under sidste
istid.

arlige aflejring varierer I tykkelse fra un
der 0,1 tIl 10 mm. Med en arlig iagtyk
kelse pa f. eks. 1 mm bliver det samiede
sedimentlag 13 m tykt pa 13.000 ar. I de
forste arbundreder efter istiden, da Mi
maet var koldt, og landjorden var uden
piantedekke, var der en stor erosion af
1cr og sand, som blev fort ud I soerne og
aflejredes pa bunden. Da der senere
etableredes et stabilt plantedkke pa
landjorden, biev erosionen mindre til
geng2ehd blev der nu fort pianterester ud
I soerne. I begge tilflde bidrager land
jorden til opbygning af soens bundsedi
ment.
Ogsa soens egen produktion giver
-
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Figur 4.2. Eksempel p5 rester at organismer,
man finder afiejret I sosedimenter. A: hoved
kapsel at Chironomus anthracinus, der er mdi
kator for dybe, lagdelte, "rene" soer. B: hoved
kapsei tra Microchironomus tenet C: munddele
tra samme; slgten er indikator for iawandede,
ikke lagdelte, hypereutrote soer. Foto Klaus Pe
ter Brodersen.

anledning til en fin regn af partikler iii
sobunden. Sedimentet kommer derfor
til at indeholde skaller fra planktonets
kiselalger og cellu1osevgge fra gronal
ger og dinoflagellater, som er svere at
nedbryde. Der indgar ogsa plantercster,
tynde kalkskailer fra dyrepianktonet
samt tykke kahkskaller fra muslinger og
snegie og kitiniserede dde fra insekter,
der lever pa planterne og pa bunden
rundt om I soen figur 4.2. Endelig in
deholder sedimentet en grundsubstans
af dodt organisk stof, som stammer fra
dyrenes fiekailer og rester af dode orga
nismer og svrt omsetteiige stoffer.
Dertih kommer litede jernforbindelser

Soernes udVkJingshlstorle

Boks 4.1. Arresø’s udvikling fra hay til sø
Arreso ligger nordost for Frederiks
vrk omkring 10 km fra Kattegatky
sten. Dens udvildingshistorie er fast
lagt vha. T. Kleins undersogelser af
piante- og dyrerester I soens sedimen
ter Kiein 1989b. Ved slutningen af
sidste istid bar den sandsynligvis veret
en temmelig dyb ferskvandsso. I sten
aideren for 5-6 tusinde ar siden betod
Littorinahavets niveaustigning, at soen
blev til en brakvandsfjord med forbin
delse mod nord til Kattegat gennem
Brodemose Sund figur A. Senere
landhevning og strandvoldsdannehse
betod, at forbindelsen gradvist bicv
iukket, hvorved den nuwerende fersk
vandsso opstod. Ferskvandssoen fik

aflob mod ost gennem Bydinge a,som
lob til Roskilde Fjord vest for det nu
vrende Frederikswerk. Aen sandede
til under sandflugten omkring ar
1600, hvorfor soen manglede et or
denthigt aflob, sa vandstanden steg un
der perioder med stor nedbor. 1171719 gravede svenske krigsfanger den
nuverende Arresokanal, og Frederiks
vrk biev oprettet med kugle-, kanon
og krudtfabrikkcr, som udnyttede
vandkraften. Soen ligger I dag opstem
met 4 m over havniveau.
Arreso er en 40 km2 stor havvandct
so med en middeldybde pa 3 m. a
baggrund af en 2 m dyb sedimentkerne
bar Klein skitseret soens udvikling 1 5

A. Arreso var oprindeligt en bugt I Stenalderhavet med torbindelse gennem Brodemose Sund
mod nord til Kattegat, men havtorbindeisen for-

svandt for 2.000-3000 Sr siden pga. landhv
ning og strandvoidsdannelse, og Arreso blev en
terskvandsso.
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B. Vegetationsudviklingen I Arreso gennem de seneste Srtusinder. Efter Klein 1989b.

perioder, som dkker de sidste Ca.
3.000 ar figur B. Periode 1 diekker
soens overgang fra brakvandsfjord til
ferskvandsso. I de nederste lag mdcholder sedimentet skahrcster fra b1musiing og bjertemusling samt planter,
der bade kan vokse I brakvand og
ferskvand borstebladet vandaks,
vandkrans og havgnes, og arter, der er
smevrere knyttet iii ferskvand vandpi
heurt. Der findes strandtrehage, hvil
ket viser, at strandengene stadig var
sahtpavirkede. I lobet af perioden bliver
kransnalahger dominerende, formo
denthig pga. fortsat faldende sahthohdig
bed som fohge af, at forbindeisen mod
nord gradvist formindskes. Peiiode 2
bar ft fossiler som tegn pa ustabile forhold maske I forbindehse mcd, at
Brodemose Sund hukkede definitlyt. I
periode 3 var Arreso en Marvandet, ye
getationsrig so med tttc bestandeaf
kransnahalger, borstebladet, hiden og
-
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spinkel vandaks sammen med aks-tu
sindbhad og vandkrans. I periode 4 var
Arreso en Marvandet vandaksso med
frre kransnaialgcr. Andringen til pe
node 5 indtrafantagehig engang i
1700-tallct I forbindelse med starkt
vekshende vandstandc, der I perioder
bar veret over elher under den nuv
rende. I de lavvandede penioder torlag
des store enge-, mose- og soomrader,
og det stimuherede nedbrydningen og
gay en foroget udvaskning af merings
saite til soen. Denne nieringsbcnigning
er sä yderligere forogct op gennem
1800- og 1900-tallct, sa Arreso havne
de i en stierkt eutrofieret tilstand mcd
ukhart vand. I denne peniode forsvandt
undervandsvegetationen fuidstendigt
fra Arrcso, og man bar tidhigere pasta
et, at denne situation var oprindehig.
Men dct er aitsa forkert. Arreso var tld
higere en meget vcgctationsrig so, som
ma have haft et formidabcht fuglehiv.

-

somaim, der dannes, nar reducerede
jernforbindclscr tilfort mcd undersois
ke kilder udfteldes I soen under iltede
forhold. Mange sosedimenter indehol
den ogsa kahk, den udfides I forbindei
se med pianternes fotosyntese boks
7.2.
I soerne vokscr store sumpplanter pa
lavt vand hangs bredden. Denne sakaidtc
rorsump kan skabe en seniig hurtig til
vkst af sosedimentet, fordi produktio
nen bade er mcget stor og meget svr
at nedbryde. Smasoer vokscr sniig
hurtigt til, fordi de bar en stor omkrcds
I forhold tli den fric vandfladc. Ror
sumpen langs bredden tilforen soen stof
og breder sig gradvist ud over vandfla

--

-

---

--.--

-

-

Soernes udviklingshstorie

den. Nar soarcaict buyer 100 gange
mindre, stiger omkredscn I forhoid til
arcalet mcd 10 gange kvadratrodcn af
100. I smasoen er vanddybdcn ogsa pa
forhand ilhie, sa den ikkc skal ret mange
arhundreder dl at omdanne dem til
moser og videre lii tort land. Moser og
torvcaflejningcr I lavninger I landskabct
kan derfor tages som tegn pa, at der i
tidligere tider fandtcs socr clier damme
pa stedet.
Da nyc lag hegges oven pa gamie lag
indehoider sobunden en kronoiogisk
tidshistorie over udvildingen I soen og
dens omgivciser. Aflcjringerne kan for
tile, hviikc arter den hevede, og hvor
hyppige de var, pa forskclligc tidspunk
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Figur 4.3. Studier at kiseialgetloraen I lagserier I
sosedimenter bliver brugt til at vurdere sovandets
pH og nringsrigdom under soernes udvikling si
den istiden. Denne rekonstruktion er baseret p5
studier at miljokravene hos de torskeilige arter at
kiselaiger I nutiden. Mange soer havde en hojere
pH A og var rigere pa tostor B I de torste Srtu
sinder etter istiden, da jordene I oplandet var ret
kaik- og nringsrigé. I takt med den tortsatte

Lyngpollen

udvaskning blev de etterh5nden tattigere. I de se
neste Srhundreder er visse stodpudetattige soer
blevet torsurede A og mange soer er blevet eu
trotierede B. Studier at Iyngpoilen og sodpartik
Icr I Solso, Ringkobing Amt C viser, hvorn5r
egeskoven biev svedet at, og iynghederne bredte
sig Odgaard et ai. 1995. Udviklingshistorien har
altid vret voidsomt p5virket at menneskets ad
trd. Sand-Jensen original.
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ten I fontiden. Kender man disse organis
mers miljokrav, kan man rekonstrucre
Mimact samt soens pH- og nningsfor
hold figur 4.3. Isr bar kiselalgerne gi
vet mange ophysninger. Dc omfatter
mange arter mcd forskclligc miljokrav,
og de kan identificeres vha. skailenne,
som bevares usedvaniig godt I sedimen
tet og kan tellcs.
At tidsfteste udviMingen knever da
tering vha. radioaktivc isotoper f. eks.
kulstof 14 elier analyse for udvalgte
stoffer i proven, som man ved dukkcde
op efter serligc hndciser. I udlandet
kan det dreje sig om aske fra kcndte
vulkanudbrud og jordpartiMcr udvasket
fra veje, som historiske kilder tidsfster
anheggeisen af f. eks. visse romcnske
vejankeg. Herhjcmme bar man benyt
tet kobbenindholdct I sedimentet I Fre
dcniksb org Slotsso, som stammer fra
siottets kobbertag, hvis pnecisc opnin
delse man kender. Men det en mere al
mindeiigt at anvende sosedimenternes
indhoid af bly fra oget benzinforbrug
og cesium fra kendte bnintbombc
spnengningen. Nogle gange bruger man
ogsa andre fossile planter og dyr lede
fossiler med en kcndt knonologi til at
datere proverne.
De fleste ved sikkert, at man brugen
aflejrede poiicnkorn I sobunden til at
bestemme udviklingen i vegetation og
Mima I omgivclsenne. Man kan benytte
den knonologiske udviMing af pollen
fra forskelligc plantearten aflcjret I sedi
mentets lagsenie til at se, hvornar sko
yen indvandrcde efter istiden, hvornar
den biev bnendt af, og hvornar marker
ne blev dyrket. Man kan bi. a se, hvis
der I perioden bade en kommet flere
nringsknevcnde arter f. eks. mark-
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ukrudt og en sket en oget erosion af
mincralpartiMer fra opiandet. Det bar
man forMaret mcd, at opdyrkningcn
bar medfont en storre tilforsel af n
ningsstoffcn fra oplandet, som han oget
soernes plantcproduktion samtidig
mcd, at den bade en kommet en storne
andel af nningsknevcndc arter blandt
klselalgerne, og en sket en stonne anlig
sedimentation af organisk stof. I pol
lendiagnammerne fra sedimentet I ficre
vestjyske soer kan man ogsa konstatere,
at lynghcderne bredtc sig pa de sande
de jorder for 3.000-6.000 an siden, sa
dyrkningen mange steder matte opgives
figur 4.3C.
Som n2evnt kan man ogsa benytte
kiselalgenne til at rekonstruene soens
pH 1 fontiden, da visse arten foretnek
ken surt vand, mens andre foretnekker
basisk vand. Forudsetningcn for en sa
dan rckonstruktion en sclvfolgclig, at
arterne havdc samme miljoknav den
gang, som man kan konstatere I dag.
For danskc soer I omnader med en un
dengrund af sand og gnus og for sven
ske soen med granit I undergnunden,
bar man ved brug af denne metode
fundet, at soerne havdc den hojeste pH
I artusinderne umiddeibart efter isti
den, da undengrunden stadig van net rig
pa kalk og lerminenaler figur 4.3A.
Men I tidcns lob en jordenc blevet sta
digt mere udvaskede, og tilfonslen af bi
karbonat tIl soerne en faldet og mcd
den sovandets pH. pa den made kan
sovandet over 12.000 an have endret
sig fra en neutral pH pa 7 tIl en lay pH
pa 5-6. I den senestc tid I penioden fra
1950 til 1990 kan man ofte konstatene
ct dramatisk pH-fald pga. fonsuning af
ncdborcn figur 3.13.

Suernes udvik ngshistnrie

Sollerød So i de sidste rhundreder
Soilerod So 15 km nond for Kobenhavns
ccntnum ligger I dag omgivet af vihia
kvarterer, men var fonben omgivet af na
turomnader og iandbrugsanealcr. I mid
delaidcrcn lt soen I skov, og sovandet
van rent, men noget brunfarvet af hu
musstoffer fra skoven. Da den I 1700-tallet blcv ctablcrct abne gnesningsover
dnev omkning socn, skctc den dcls en
mindre tilforsel af humusstoffer dels en
storre tilfonsci af kahknigt vand fra mo
nencjondcne. Derfor blev sovandet kia
rere, og undervandsplantenne brcdte sig
ud ill storre dybder I soen.
I den sidstc halvdel af 1800-tallet steg
bonetningen I oplandet og nningsbe
lastningcn af soen. Det kan dokumente
nes med et storre fosfonindhold I sedi

1989

mentenne fra den tid og et mindre mdslag af rester fra undervandsplanten fi
gun 4.4. Denne udviMing tog yderiigere
fart efter 1910, da omnadet blev kloake
ret, og urenset spildevand blev lcdt di
nektc ud I soen. Spildcvandsbeiastningen
kan negistrenes I sosedimentet vha. hvilc
sporer fra den humane tarmbakteric
C!ostridium perfringens. Binkes fra rund
stykken og de sma nodder fra jordbn
kan ogsa benyttes tli at dokumentere til
forslcn af splidevand. Eutnofieningen og
en voldsom aigeopblomstning betod, at
vandet blev uMart, og undcnvandsplan
terne fonsvandt figun 4.4.
I 1950-1960’erne van Sollerod So en
af Danmarks mest forurenede soer. Tt
te algeopbiomstninger senkede somme
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Figur 4.4. Udviklingen at Solierod So atspejles at
ndringerne I dens sediment. Soen har underg5et
en markant eutrotiering siden midten at 1800tallet, og denne proces tog yderligere tart ved til
Iedning atspildevand tra 1910 og trem til 1970.
A. Forekomsten at undervandspianter styrtdykke
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de, og de torsvandt helt 11930. B. Stigningen I
sedimentets tostorindhold markerer eutrotierin
gen. C. Indholdet at den humane tarmbakterie
Clostridum perfringens atspejler direkte tilled
ningen at bysplidevand. Omtegnet etter Klein
1 989a.
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rens sigtdybdc til 10-20 cm, og ahgernes
fotosyntese hievede pH til over 10. For at
bekiempe opblomstningcr af biagnonal
ger gennemforte man Danmarks forste
soindgneb ved at tihsatte kobbersuifat tIl
vandet. Kobbenionen drabcr blagnonal
gerne, mens andre aigetyper pavirkes I
mindre grad. Imidlertid forsvindcr kob
beret ret huntigt fna vandet, fordi det
binder sig ill det organiske stof, den syn
ken ned pa bunden. Derfon skai behand

lingen gentages, nan den kommer nyc
biagnonalgen. Og da kobberet ogsa en gif
tigt for dyrenc, ban man Ikkc siden gen
taget indgrcbet.
Efter at man han hedt spildevandet
uden om Sollerod So, ban den efterhan
den fact Marere vand, men den en fontsat
meget nningsnig, fordi en dci af de sto
re nningspuijcn I sedimentet fortsat
deltager I nningskrcdshobct mchlcm
vandmasscn og bunden.

Furesoen gennem 100 ir
Furesoen liggen ved Hoite nord for Ko
bcnhavn figur 4.5-4.7. Furesoen en
Danmarks Massiske so. Men I lobet af
1900-tallet mistede den eftenhanden den
ne status pga. fremadsknidcndc fonure
ning. ASren tilfalder nu Danmarks vand
nigeste og mest vciundcnsogtc so Esrum
So I Gnib Skov nord for Hihierod.
Furesoen og dens omgivchscr van en
vigtig inspiration for 1700- og 1800-talicts romantiske digtere og malere. Det
var pa godset Frcdcrlksdah ved Furesoen,
at Otto Frednik MUllen Danmarks Lin
né vinkede som husiasrer for greveson
nen I en lang arraskke I midten af 1700arene, da han som den forste beskrev en
noekkc hldtIh ukcndtc dyr og mikroorga
nismer, som ban fangede I Funesoen og I
de nierhiggende damme.
11897 oprettedes Furesolaboratoniet
af Carl Wesenberg-Lund som et af de
forste fcnskvandsbiologiskc laboratonier I
verden. Da bebyggelserne bnedtc sig for
meget pa Funesoens bnedder, flyttede
Wesenbeng-Lund 11911 sit virke til Hil
icrod og ctabhcrcdc 11920 Kobcnhavns
Universitets Ferskvandsbiohogiske Labo
natonium.
-

-

-

-
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I takt mcd den ogede bebyggeise om
kning Furesoen og en 30 ganges forogelse
affosfortilfonslen fra 1900 til 1970 under
gik Furesoen vohdsommc fonandninger
figun 4.5. Forurcningsprobhcmcrnc kom
forste gang pa kobcnhavncraviserncs for
sider 11916 og blcv grundigt dokumente
net 11950-1952, men de bhev Ikke sogt ef
fektivt athjulpct, for kemisk rcnsning af
spildevandet bhcv etableret 11970.
I starten af 1900-tallet van sovandet
Mant, og den vokscde 33 arter af under
vandsplantcr, som kunne findes belt ned
til en dybde af 7-8 m. Den van lit I det
kolde bundvand om sommenen mchlcm
15 og 38 m, og disse vandlag husede
sunde bestande af tre store arter af
knebsdyr, den fonctraskker kohdt vand og
kan betragtes som ovenlevende rellkter
fra en tidligere stonne udbrcdelse I de
forste antusinder efter istiden boks 4.2.
I hobet af 1900-tallet, men isasr I
1940-1 950’crnc, blev Furesoen som
noevnt uMan pga. algeopblomstningcn.
Denne situation ban hohdt sig frem til I
dag. Undcrvandsplantcnnc bicv md
skrasnkct til de overste 2-3 m. Ahhc
kransnaialgcr og vandmosser forsvandt

Figur 4.5. Udsigt over Furesoen. Foto Finn Pedersen.

for soen, og kun 10-12 blomsterplanter
overlevede. Iltsvindct kom tlh at omfatte
stonstcdeien af det kolde bundvand, og
en af istidsreliktcnne uddode, mens de to
andre I dag optrasder I mindre bestande.
Algeopblomstningen I varme somne ska
ben darligt badevand I Furesoen pga.
uMart vand, lugtgcner og nisiko for bud
irritation fra de mange blagronalger.
Foruncningsprobiemet I Furesoen en
vanskcligt at lose, fordi betydelige dde
af de store nasningspuijer, som biev op
hobet under de mange an med hoj for
unening, nu cinkuierer frem og tiibagc
mehlem sobunden og vandmasscn. Den

interne fosfonfnigivelse fra sobunden
udgor arligt omkning 15 tons, mens til
fonslen udefra udgor 3-4 tons. Da vand
tilforsien en bcgrasnset vandets gen
nemsnitlige opholdstid en 15 an, og det
lkke en muligt at skaffe mere fosforfat
tigt vand fra naturomradcr, vii det vane
meget lasnge, inden fosforpuijen I sedi
mentoverfiaden bliver vasket ud af soen
ellen bliven begravet under mere fosfor
fattige sedimenter og dermed unddraget
knedslobet. Men trods sin forurenede
tilstand bar Furesoen alligcvch stone na
* turmasssigc og handskabchigc kvalitctcr,
og kransnalalger en fundet igen.
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Befolkning i Furesøens opland, tusinde
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Figur 4.6. Furesoens tostortlltorsel er steget
voidsomt tra Sr 1900 til 1969 pga. udiedning at
kloakvand tra et oget betoikningstal I oplandet
samt anvendelse at tosforhoidigt vaskepuiver Siden 1950’erne. Efter 1970cr tosfortilforsien tal
det som folge at rensning og atskring at spil
devandet A. Fostortiltorslen har vret ledsaget
at lavere sigtdybde B pga. opblomstring at
pianteplanktonet og en krattig nedgang I arts
antaliet at undervandspianter C. Dc tidilgere
sS artsrige bestande at vandmosser 09 kransn5ialger er heit torsvundet tra soen. Etter SandJensen 1997 og senere oplysninger tra Koben
havns Amt.
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Figur 4.7. Kort over Furesoen og dens omgiveiser 11897 09 1997. Skove tremtrder
gronne, marker er gule og bebyggelse er rod. Gratik Ole Pedersen.
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Boks 4.2. lIt og reliktkrebs I Furesøens bundvand
I starten af 1990-tallet van den altid Ilt
I bundvandet I Furesoen, men siden
slutningen af 1950’enne opstod den
huntigt eften etablening af spninglaget
om sommcrcn et totalt iitsvind I det
meste af bundvandet figur A. Dc
store, sjasldnc knebsdyr Mysis relicta
ovenst, Pa!lasea quadrispinosa mid-
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ten og Pontoporeia affinis nedenst, fi
gun B levede tidligene I betydciigt an
tal I spninglaget og I dct kolde iltnige
bundvand. Nu en bestandene gact til
bage, og Pontoporeia affinis en sidst set
11952. Eften Sand-Jensen 1995 og
tegningen af Wesenbeng-Lund 1937.
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A. Iltindholdets variation med dybden I Fureso
en mSlt I sommeren 1954 og sommeren 1983.

B. Krebsdyr, der har overlevet siden istiden I
Furesoen relikter, mens de forsvandt tra an
dre dde at Iandet.

Udviklingen gennem 1900-tallet generelt
Det en ikke bare Anneso, Sollerod So og
Funeso, den en bievet eutrofienede I lobet
af de sidste 100 an. Det gaslden nassten
alie danske soen. Undensogelsen af sose
dimenten og gamle botaniske studier fra
artienne umiddelbart for og efter an
1900 han vist, at en stor pnocentdel af

soenne tidligere havde ret Mart vand, en
vidtudbredt undervandsvegetation og et
vanienet piante- og dyneliv. Som folge af
eutnofieningen en antaliet af under
vandsplantearten faldet isasn inden for
vandaksslasgten, som nummen 20 danske
anten figun 4.8.
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Disse studier bar ogsa vist, at den en
sket et skifte fra plantearter, den krasver
nasningsfattige forhold, til arter, den enten krasvcr ellen Marer sig bcdst under
nasringsnige betingelser. Til de nasnings
fattige arter borer isasr sma nosétpiantcr
som tvcpibct lobelic, stnandbo og sort
gron- og gulgron brasenfode mcd korte
blade anbragt umiddelbant over sedi
mentet. Disse arter vokscr hangsomt og
taler ikke uMart vand og konkunnence
fra hojtvokscndc planteanten. Rosétplan
terne en derfon fonsvundet fra deres f°t
tidligene vokscstcdcr I sjasilandske og
fynske soer og fra vokscstcdernc I en
lang raskkc jyske hedesoer, som en blevet
eutrofienet tabei 4.1.
Dc stone, knaftige undervandsplanter
bar Maret eutroficningen bcdst, fondi de
vokscr op fra bunden og udbredcr lovet
I de alleroverste vandlag, hvon hysintensi
teten en hojest. Det gaslder arten som
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Figur 4.8. Der er gennemg5ende sket en tilba
gegang I det samlede antal undervandsarter og I
vandaksarter pr. so tra Sr 1896 til 1996. Diago
nallinien markerer tiltIde med undret arts
antal I soerne med 100 Srs mellemrum. Omteg
net etter Sand-Jensen et al. 2000.
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So

Sted

Arreso
Brabrand So
Bryrup Langso

NordsjlIand
østjylland
Midtjylland
Fyn

*

BrndegSrd So
Filso
Gundsomagle So
Gurre So
Fureso
Hejrede So
Lading So
Maribo Sonderso
Juel So
Karl So
Lyngby So

*

Lyngso
Silkeborg Langso
Skanderborg So
Sjlso
SkrSo
SobygSrd So
Sog5rd So
Sollerod So

*

Tisso
Tystrup-Bavelse So

*

*

*
*

*

Vestjylland
NordsjIIand
NordsjlIand
NordsjIIand
Lolland
østjylland
Lolland
Midtjylland
Midtjylland
NordsjIIand
Midtjylland
Midtjylland
østjylland
NordsjIIand
østjylland
Ostjylland
østjylland
NordsjIIand

*

VestsjIIand
SydsjlIand

label 4.1. I kolonnen til venstre er vist ek
sempler p5 danske soer, som har mistet det
meste at deres tidligere vidtudbredte under
vandsvegetation pga. eutrotiering I lobet at de
sidste Ca. 100 Sr. I den midterste kolonne er
med en stjerne vist, om den pSgldende so har
mistet sin vegetation at nringstattige rosét
planter brasentode, lobelie elier strandbo,
men stadig har en undervandsvegetation at ar
ter, der kan vokse I uklare, nringsrige soer. lii
hojre er vist den landsdel, soen er beliggende I.
Listen er konstrueret p5 baggrund at underso
gelser at planterester samt Idre og nyc bota
niske studier Sand-Jensen et al. 2000.

aks-tusindblad, borstebiadet vandaks,
knuset vandaks og vandpest, som ogsa
star overst pa listen blandt de mest ud
brcdte sopianten I dag tabeh 13.3.

*

Totalfosfor mg/liter

1 970’erne

0-0,05
0,05-0,25
over 0,25

Antal søer

50e nes

vJJ

iii

si 5t0

IL

1 990’erne

5
32
40

11
43
23

label 4.2. Fostorindholdet I 77 soer I 1970’erne og 1990’erne fordelt p5 storrelses
klasser. Efter Sondergaard et al. 1999.

Stgtdybde m

1 970’erne

0-0,5
0,5-1
1-1,5
over 1,5

Antal søer

19
26

1 990’erne
9
31
16
21

14
18

label 4.3. Sigtdybden I 77 soer I 1970’erne og 1990’erne tordelt p5 torskellige
storrelseskiasser. Etter Sondergaard et al. 1999.

Søernes eutrofiering
i de sidste artier
Siden 1970’erne en mange soen, den tidlI
gene van stasrkt forunenede, blevet noget
renene pga. spildcvandsnensning. Den
imod bar forholdene vasret nogenlunde
uasndrcdc I de f renc soer, og nogic af
dem bar fact det darhigere figur 3.15.
Man ban gennemfort en systematisk
opgorclsc af fosfonindholdct og sigtdyb
den 1 77 soer tabel 4.2. Antailet af meget nasningsrigc soer med et fosfonind
hold over 0,25 mg pr. liter en faidet fra
40 til 23 1 lobet af penioden fra 1970 til
2000. Antallet af soer med meget uMart
vand og en sigtdybdc under 0,5 m en til
svanende faldet fra 19 tIl 9 tabel 4.3.
Langt de fleste soer befinder sig I en
mellemgruppe fra middelnasningsnige til
nasningsnige soer med sigtdybder meliem
0,5 og 3 m. Denne mehiemgruppe en ble

vet storre I penioden. Denimod en grup
pen af nasningsfattige, Marvandede soer
meget lihhc. Det ban vist sig vanskeiigt at
oge antaliet I denne gruppe og at fast
holde kvaiiteten I dem, den ailenede befinder sig i den figur 3.13. Probiemet
en, at det krasver konsekvcnte indgrcb
mod alie forurcningsklhdcr ogsa dem,
den stammer fra landbrug og skovbrug
for at sikre rent, Mart vand. Denne kon
sekvens bar ofte manglet.
-

-

Soernes forsuring
Soforsuning en et meget mindre problem
I Danmark end I de ovnige skandinavi
ske lande. Det skyldes, at den en meget
kaik I de fleste jonder herhjemmc, og
dermed en bikarbonatindhold, pH og
syreneutraliseningsevnen hoj. Alligevel
en den grund tIl at vasre pa vagt over for
nisikoen for fonsuning, fordi mange af de
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Figur 4.9. Den hue Grane Langsø ved Bryrup higger omgivet af skov p en kalkfattig
sandjord. Tttest ved bredden vokser bI.a. siv, og uden for dem ses en hidt lavere bevoks
ning stikke op af vandet - det er lobelier. Foto Anne Leth Pedersen.
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reneste og mest nasningsfattige soer hg
ger I kalkfattige sandomnaden med hede
ellen skov I Thy og I MIdt- og Vestjyhiand
og denfon befinden sig I nisikognuppen.
Synetilfonslen fna luften blev Ca. 3
gange storre fra 1950 tIl 1970 pga. oget
tilforsel af svovldioxid fra afbrannding af
svovlholdigt kul og olie boks 3.1. Fnem
til artusindskiftet en svovltilfonslen faldet
til 1950-niveauet pga. ovengang til svovl
fattigt bnasndsel og nensning af noggas
serne fra knaftvasrkenne, mens tilfonslen
af kvaslstofilten fra blitnafik og fonbnasn
dingsankeg en fortsat med at stige. Alt I
alt en synetlifonslen I an 2000 dog markant
mindre end 11970- og 1980’enne.
For industnialiseningen tog fart, van
pH 1 nedboren I genncmsnit Ca. 5,3, mencr man. I slutningen af 1950’enne van
pH 1 nedbonen over Danmank faldet til
Ca. 5,0, og 11970 var den faldet ydenlige
ne til Ca. 4,25. Siden en den sa steget tIl
Ca. 4,5. Det samme foniob en set I stone
dele af Nondeunopa og Nondamenika.
Mange soen, som oplevede en betydelig
fonsuning, ban derfon vist stigende pH-
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vasndien I 1990’enne, selv om de langt fra
ban naet 1950-niveauet. UdviMingen visen dog, at det nytter at gore en interna
tional indsats mod en grasnseoverskni
dende forurening.
Henhjemme han man noteret falden
de pH-veerdier fra 1950 til 1970’erne I
flere bufferfattige soen I Thy og Midtjyi
land. Den bedst undcnsogte en Crane
Langso, som havde en gennemsnitlig pH
pa 5,55 1 1950’erne og 5,20 1 slutningen
af 1970’erne figun 3.13. Da pH-skalaen
en loganitmisk, svarer pH-faldet pa 0,35enhed til en fordobling af syrekoncen
trationen. Forhen van sassonasndningen I
pH 1 soen meget sma under 0,3 enhed,
mens de I dag en meget stonne ca. 0,8
enhed. Mens pH tidligere ikke van un
der 5,4, falden den nu I penioden tIl 4,7.
sadanne pH-minima kan vasne knitiske
for smadyrenes og fiskenes ovenlevelse.
Vi mangler pH-malinger fra Crane
Langso fra slutningen af 1990’erne, men
fra 1980 tIl 1993 var den tendens til en
svag pH-stigning I ovenensstemmelse
med pH-udviMingen I nedboren.
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