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Denne rapport handler om management og restaure-
ring af søer i Danmark. 

Rapporten beskriver indledningsvist i kapitel 1 søernes 
tilstand og udvikling samt gør status for sømanage-
ment og -restaurering før og nu. Desuden angives 
metoder til sørestaurering og belastningsreducerende 
tiltag i afstrømningsoplandet.  
Rapporten berører dernæst i to kapitler administrative 
emner som struktur, lovgivning og aktører på søområ-
det i Danmark, og i den forbindelse gives en status for 
implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv.  
De efterfølgende kapitler 4-6 fokuserer på aspekter 
omkring sørestaurering: finansiering af projekter, skit-
sering af restaureringsforløbet, detaljeret gennemgang 
af de mest brugte restaureringsmetoder i Danmark 
eksemplificeret ved restaureringsprojektet i Stubbe Sø.  
Slutteligt i kapitel 7 gives en sammenfatning og per-
spektivering, hvor effekterne af sørestaurering eva-
lueres, og der gives et bud på behovet for yderligere 
udvikling på området.

Rapporten er udarbejdet af Nordjyllands Amt som et 
led i det internationale EU-projekt Lakepromo, hvor 
Nordjyllands Amt som eneste danske partner deltager. 

Foruden Nordjyllands Amt, deltager forskningsinsti-
tutioner og regionale myndigheder i Finland, Estland, 
England, Tyskland, Ungarn, Spanien og Rusland. 

Lakepromo hører under EU-programmet INTERREG IIIC 
- Nord, som støtter transnationalt samarbejde mel-
lem regionale myndigheder og forskningsinstitutioner 
fra lande i hele EU samt evt. grænselande. Projektets 
overordnede formål er, at fremme det transnationale 
samarbejde på vandmiljøområdet. Der fokuseres i den 
forbindelse på tiltag, som kan forbedre vandkvaliteten 
i søer, vådområder og andre akvatiske systemer jf. 
kravene i EU’s Vandrammedirektiv.

Rapporten findes også i en engelsk version, idet der er 
lagt op til en gensidig erfarings- og vidensudveksling 
på søområdet mellem partnerne i Lakepromo og der-
med mellem lande i EU samt Rusland. 

Nordjyllands Amt takker alle involverede parter. En 
særlig tak rettes til Martin Søndergaard, Danmarks 
Miljøunderundersøgelser, for kapitel 7. Jacob Peter 
Jacobsen og Jette Mikkelsen, Bio/consult, takkes for 
deres bidrag til kapitel 3 og 6. Desuden takkes Århus 
Amt for deres hjælp til afsnittet om Stubbe Sø.

Forord
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1. Baggrund 

Næringsstoftilførslen til de fleste danske søer har i 
dette århundrede været væsentligt højere end den 
naturgivne. Den forhøjede tilførsel stammer primært 
fra landbrug og spildevand og har medført, at mange 
søer er blevet så næringsrige, at de er skiftet fra en 
klarvandet til en uklar tilstand (figur 1).

For at rette op på disse forhold er der gennem de 
sidste 20-30 år, bl.a. i kraft af Vandmiljøplanerne, gen-
nemført omfattende foranstaltninger for at nedbringe 
næringsstoftilførslen. Næringsstofindholdet er dermed 
reduceret i en del søer. Status for de danske søer i dag 
er dog, at hovedparten fortsat er så næringsrige, at de 
fastholdes i en uklar tilstand med stor vækst af plante-
plankton (Søndergaard et al., 1998). 

Der er i Danmark en lang tradition for at overvåge mil-
jøtilstanden i søer. Denne overvågning eller sømanage-
ment er vigtig for at kunne følge udviklingen i søernes 
tilstand.

Den ringe vandkvalitet i de fleste danske søer skyldes 
ofte en forhøjet tilførsel af næringsstoffer. Årsagen kan 
imidlertid også være, at søerne reagerer trægt efter 
nedsat næringsstoftilførsel. Denne træghed kan være 
af både kemisk og biologisk karakter (Søndergaard et 
al., 1999a,b). Den kemiske træghed, hvor koncentra-

tionen af fosfor i søvandet forbliver høj, kan tilskrives 
frigivelse af fosfor fra den pulje, der over en årrække er 
ophobet i søbunden. Den biologiske træghed, hvor der 
stadig er store mængder planteplankton, skyldes ofte 
at fiskebestanden er domineret af fiskearter, der æder 
dyreplankton (f.eks. dafnier). Dyreplanktons mulighed 
for at holde mængden af planteplankton nede er derfor 
begrænset og vandet forbliver uklart.

Figur 1 . Illustrerer skiftet fra en klarvandet til en uklar tilstand. Figuren skitserer endvidere opbygningen af økosystemet i henholdsvis en 
klarvandet sø og en næringsberiget (eutrofieret) sø. Grafik efter Århus Amt.

Forskellige indgreb i eksisterende søer også kaldet 
sørestaurering, er en måde til at fremskynde processen 
i retning af en bedre vandkvalitet, og dermed bryde 
denne træghed. Indenfor de sidste 20 år er der således 
gennemført en lang række sørestaureringsprojekter i 
Danmark, hvor den kemiske træghed er søgt brudt ved 
at fjerne eller lægge lå på den store fosforpulje i se-
dimentet, mens den biologiske træghed oftest er søgt 
brudt ved at manipulere med fiskebestanden (Sønder-
gaard et al., 1998). 

Det er hovedsageligt amterne, der før strukturreformen 
1. januar 2007 står for management og restaurering af 
søer i Danmark. Det sker i samarbejde med kommuner 
og interesseorganisationer og med råd og vejledning 
fra forskningsinstitutionerne Danmarks Miljøundersø-
gelser (DMU) og Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU).

Eutrofiering
- øget tilførsel af
næringsstoffer

Restaurering
og/eller mindsket tilførsel af

næringsstoffer

Undervands-
planterr

Tynd
rørskov

Ingen
undervands-

planter

Tyk
rørskov

Den klarvandede sø

Den næringsberigede sø
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1. Baggrund

1.1 Karakterisering af søer i danmark

De danske søer har længe været en naturtype i tilbage-
gang. Søers udvikling går naturligt i retning af opfyld-
ning, tilgroning og overgang til andre naturtyper som 
mose, eng eller skov. Inden for de sidste århundreder 
har den største trussel dog været intensiveret land-
brugsudnyttelse og udbygning af byer, hvorved søer og 
vandhuller er blevet tørlagt eller udsat for eutrofiering 

(Sand-Jensen, 2001) (boks 1.1). Den nationale lovgiv-
ning gør imidlertid at søerne i dag er beskyttet (kap. 
2.2) og desuden gendannes der en del søer, samtidig 
med at der er en stigende opmærksomhed mod at 
bevare de tilbageværende søer (Søndergaard et al., 
1999a). 

Boks 1.1. Eutrofiering 

Eutrofiering er en øget tilførsel af næringsstoffer (fosfor og kvælstof) til et akvatisk økosystem som medfører øget vækst af alger (dvs. 

planteplankton). Naturlig eutrofiering er processen, hvormed søers udvikling naturligt går i retning af opfyldning, tilgroning og over-

gang til andre naturtyper som mose, eng eller skov. denne proces tager normalt mange tusinde år. Imidlertid har mennesker i kraft 

af deres forskellige kulturelle aktiviteter voldsomt accelereret denne proces i tusindvis af danske søer. dette kaldes en antropogen 

eutrofiering og er en øget menneskeskabt tilførsel af næringsstoffer som dermed bliver tilgængelige for søens alger. En øget alge-

vækst har nogle negative konsekvenser for søens dyr og planter samt den rekreative brug af søen (jf. kap. 1.2). der opereres generelt 

med 4 forskellige trofiske niveauer, som afspejler graden af eutrofiering (efter Wetzel, 1983):

trofiske niveauer Oligotrof Mesotrof eutrof Hypereutrof

Definition Oligotrofe søer har et 
lavt næringsstofindhold 
og deraf få alger samt 
klart vand. De har en lav 
biologisk produktivitet 
og kun få planter og fisk

Mesotrofe søer har et 
moderat næringsstof-
indhold og en middel 
biologisk produktivitet. 
De har relativt klart 
vand og mange planter 
og fisk

Eutrofe søer har et højt 
næringsstofindhold og 
en høj biologisk produk-
tivitet med grønt vand 
og mange eller ingen 
planter samt mange fisk

Hypereutrofe søer har et 
meget højt næringsstof-
niveau med uigennem-
sigtigt grønt vand samt 
høj biologisk produkti-
vitet med mange eller 
ingen planter, mange 
fisk og andre smådyr

Total fosfor (µg/l) 3 – 17,7 10,9 – 95,6 16 - 386 750 - 1200

Total kvælstof (µg/l) 307 - 1630 361 - 1387 393 - 6100 -

Klorofyl a (µg/l) 0,3 – 4,5 3 - 11 3 - 78 100 - 150

Sigtdybde (m) 5,4 – 28,3 1,5 – 8,1 0,8 – 7 0,4 – 0,5

I dag findes der i Danmark omkring 120.000 søer 
større end 0,01 ha (100 m²). Langt størstedelen er dog 
småsøer og vandhuller. Kun ca. 2 % svarende til 2762 
søer er større end 1 ha og kun 6 søer er større end 
1000 ha. Danmarks største sø er Arresø på ca. 4000 
ha. Sammenlagt dækker de danske søer et areal på 
58.000 ha, hvilket svarer til 1,4 % af Danmarks areal 
(Søndergaard et al., 1999b).

Langt de fleste danske søer er lavvandede. Halvdelen 
af de registrerede søer har en gennemsnitsdybde på 
under 1,6 meter, 25 % har en gennemsnitsdybde på 

over 3 meter, og kun 3 % har en gennemsnitsdybde på 
mere end 10 meter. Den dybeste sø er Furresø på 38 
meter. (Kristensen et al., 1990).

Omkring halvdelen af de danske søer har et 
fosforindhold over 150 µg P/l, og sigtdybden er i 65 
% af søerne under 1 meter om sommeren (Jeppesen 
& Søndergaard, 1997). De danske søer er således 
generelt meget næringsrige (eutrofe) og uklare. I 
mange søer er fosfor det vigtigste begrænsende 
næringsstof for algevæksten, i andre søer er fosfor 
og kvælstof lige vigtige eller deres relative betydning 



�

1. Baggrund

veksler med årstiderne (Sand-Jensen, 2001). Hvis 
fosforindholdet i en lavvandet dansk sø overstiger ca. 
150 µg/l, vil der næsten altid være en ringe sigtdybde. 
Hvis fosforindholdet derimod er under ca. 50 µg/l, 
falder mængden af planteplankton, og sigtdybden vil 
næsten altid være relativ stor. Ved et fosforindhold 
mellem 50 og 150 µg/l kan lavvandede søer være både 
uklare og klarvandede og skifte mellem de to tilstande 
fra år til år (figur 1). Næsten 40 % af de danske søer 
befinder sig i dette interval, hvilket gør dem egnede 
til sørestaurering, hvor processen i retning af en 
bedre vandkvalitet fremskyndes. I de dybe søer skal 
fosforindholdet være noget lavere for at opnå en stor 
sigtdybde (Søndergaard et al., 1999b). 

1.2 Søernes udvikling

Gamle undersøgelser såvel som palæologiske studier 
(dvs. undersøgelser af rester af planter og dyr i sedi-
ment) viser, at de fleste danske søer var klarvandede 
for 50-200 år siden (Amsinck et al., 2003; Jeppesen, 
1998). I dette århundrede har hovedparten af søerne 

imidlertid været udsat for en antropogen eutrofiering 
i kraft af tilførsel af store mængder næringsstoffer, 
hovedsagligt fosfor og kvælstof. 

Konsekvenser af eutrofiering
Som en konsekvens af det høje næringsstofindhold i 
søerne, er der en stor vækst af planteplankton (figur 
1.2.1). Opblomstringer af planteplankton påvirker 
søens øksystem negativt på flere måder. For det første 
bliver vandet uklart og lysgennemtrængningen mind-
skes (forringet sigtdybde), hvormed undervandsplanter 
udkonkurreres eller fortrænges fra de større dybder. 
Dermed forsvinder fouragerings- og skjulesteder for 
mange akvatiske organismer. For det andet, når plante-
plankton dør og nedbrydes, foregår det under et stort 
iltforbrug, hvilket påvirker de fleste akvatiske orga-
nismer, eksempelvis fisk. For det tredje øges risikoen 
for opblomstringer af giftige alger, som kan forårsage 
faunadød og være til gene for mennesker som brugere 
af søen i rekreativt øjemed.

Figur 1 .2 .1 . Biologiske (grøn), fysisk-kemiske (blå) og rekreative (rød) konsekvenser af eutrofiering. 
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En øget næringsstofstilførsel resulterer også i forskel-
lige ændringer i søens trofiske struktur, hvor markante 
ændringer især ses i toppen af fødekæden. Eutrofiering 
medfører et skift en dominans af rovfisk som aborre 
(Perca fluviatilis) og gedde (Esox lucius) til en dominans 
af dyreplanktonædende fredfisk, som skalle (Rutilus 
rutilus) og brasen (Abramis brama). Desuden stiger 
biomassen af fredfisk med stigende næringsstoftilfør-
sel. Tilsammen resulterer dette i et øget prædations-
tryk på dyreplankton, som dermed mister kontrollen 
over planteplankton (Jeppesen, 1998). Konsekvensen 
er en øget biomasse af planteplankton. Følgerne heraf 
er skitseret i figur 1.2.1 (samt figur 1). 

Årsager til eutrofiering
Urenset eller delvist urenset spildevand var den største 
fosforkilde til søer dengang, hvor vaskepulver indeholdt 
store mængder fosfor. I dag er spildevandsrensning 
meget effektiv, derfor er den største næringskilde til 
søerne intensiveringen af landbruget, som medfører 
udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsarealerne 
(Sand-Jensen, 2001). Omkring 66 % af den fosfor og 
godt 73 % af det kvælstof som søerne tilføres, stam-
mer i dag fra det åbne land, dvs. hovedsagligt fra 
dyrkede marker (figur 1.2.2). Siden 1989 er der i de 
overvågede søer sket et markant fald i kvælstof- og 
fosfortilførslen især til de mest spildevandsbelastede af 
søerne (Lauridsen et al., 2005).

Figur 1 .2 .2 . Kildefordeling for fosfor- og kvælstoftilførslen til 20 
intensivt overvågede søer i Danmark i 2004. (Lauridsen et al., 
2005).

Fokus på eutrofiering
Forurening med spildevand fra byer var let at erkende, 
og en effektiv rensning for både organisk stof og fos-
for blev påbegyndt omkring 1970’erne. Forbruget af 
handelsgødning og importeret foder, som steg markant 
fra omkring 1960 til midt i 1980’erne, betød at tabet 
af næringsstoffer til vandmiljøet steg kraftigt i denne 
periode. Dette førte til, at der fra politisk side blev sat 
fokus på vandmiljøet. Medvirkende til det var, at der i 
løbet af 1980’erne var flere tilfælde af iltsvind og fiske-
død i de indre danske farvande. I efteråret 1986 med-
førte iltsvindet nogle døde hummere i Kattegat, hvilket 
var et tydeligt bevis på at noget var helt galt. Iltsvindet 
fik meget stor mediebevågenhed og bevirkede et vold-
somt pres på politikerne. Dermed var startskuddet til 
Vandmiljøplan I givet (Grant et al., 2002).  

Vedtagelsen af Vandmiljøplan I i 1987 indledte en 
stor national indsats med udstrakt rensning af by- 
og industrispildevand samt visse mindre ændringer 
i landbrugets struktur med det formål at nedbringe 

fosfortilførslen til vandområderne med 80 % og 
kvælstoftilførslen med 50 % som gennemsnit på 
landsplan. Målene for spildevandsudledning både 
for industri og kommunale renseanlæg blev nået 
med tiltagene under Vandmiljøplan I. Målet for 
kvælstofudledning fra markerne kunne derimod ikke 
nås, og derfor kom der i 1998 en Vandmiljøplan II. Med 
Vandmiljøplan I og II skete der den ønskede halvering 
af udledningen af kvælstof fra landbruget (Grant et al., 
2002). I 2004 vedtog regeringen Vandmiljøplan III, 
hvor målet er en yderligere reduktion i udvaskningen 
af kvælstof fra landbruget, og for første gang gøres der 
nu også en indsats over for landbrugets tab af fosfor 
(Miljøministeriet & Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri, 2004).

Fosfor
Spildevand 

3,9%

Regnvand 

9,2%

Åbent land 

65,8%

Spredt 
bebyggelse 

14,2%

Dambrug 0,5%
Atmosfære 

6,4%

Kvælstof

Spredt 

bebyggelse 

3,9%

Regnvand 

1,5%

Atmosfære 

18,9%

Spildevand 

2,6%

Åbent land 

73,1%

Dambrug 0,1%



11

1. Baggrund

1.3 historisk og nuværende status for ma-
nagement og restaurering af søer i danmark

Sømanagement
Der er i Danmark en relativ lang tradition for at over-
våge søer og andre vandområder. Dette skyldes til 
dels Miljøbeskyttelsesloven fra 1974, som påbyder 
amterne at føre tilsyn med miljøet, men vigtigst var 
dog vedtagelsen af den første Vandmiljøplan i 1987, 
hvor vandovervågningen for alvor blev systematiseret. 
Et nationalt søovervågningsprogram blev som følge 
heraf iværksat med det formål at eftervise effekten af 
de tiltag, som Vandmiljøplan I fordrede for at reducere 
vandmiljøets belastning med næringsstoffer. Til at 
dække amternes merudgifter, som Vandmiljøplanens 
supplerende overvågning medførte, blev der af folke-
tinget i 1988 og årene fremover afsat godt og vel 100 
mil.kr. årligt til hele vandmiljøområdet plus midler til 
forskning og drift (Andersen et al., 2005). Det nationale 
søovervågningsprogram er siden 1988 blevet gennem-
ført som et samarbejdsprojekt mellem amter og stat. 
Amterne udfører prøvetagning, den primære databe-

handling og rapportering, mens Danmarks Miljøunder-
søgelser (DMU) indsamler, behandler og rapporterer 
landsdækkende (jf. kap. 3). 

Det nuværende søovervågningsprogram, der trådte i kraft 
i 2004 i forbindelse med Vandmiljøplan III, kaldes NO-
VANA (National Overvågning af VAndmiljøet og NAturen). 
Udover at indeholde de intensivt undersøgte søer, hvor de 
fleste har været overvåget siden 1989, indeholder det nye 
søprogram nu også et større antal ekstensivt undersøgte 
søer (tabel 1.3.1). Det nye NOVANA søprogram har des-
uden større biologisk fokus, dvs. der lægges større vægt 
på naturelementerne og biodiversitet i forhold til tidligere. 
Formålet hermed er dels at overholde Danmarks interna-
tionale forpligtelser i forhold til EU’s Vandrammedirektiv og 
Habitatdirektiv og dels at give en grundig generel status 
for de danske søers tilstand og udvikling. NOVANA fort-
sætter frem til 2009, hvor programmet revideres (Laurid-
sen et al., 2005; Svendsen et al., 2005).

Parametre Større søer > 5 ha Mindre søer
(0,1-5 ha)

Vandhuller
(0,01-0,1 ha)

Intensivt program
23 søer

Ekstensiv I program
204 søer

Ekstensiv II program
414 søer

Ekstensiv III program
456 søer

Fysisk-kemiske forhold

Kildeopsplitning x - - -

Miljøfremmede stoffer x - - x

Tungmetaller x - - -

Vandkemiske analyser 19 (hvert år) 7 (hvert 3. år) 5 (hvert 6. år) 1 (hvert 6. år)

Fysiske analyser (f.eks. ilt 
og temperatur)

19 (hvert år) 7 (hvert 3. år) 5 (hvert 6. år) 1 (hvert 6. år)

Sediment analyser 1 (hvert 6. år) - - -

Belastning og trusler (GIS) - x x x

Biologiske forhold

Planteplankton 19 (hvert år) 1 (hvert 3. år) - -

Dyreplankton 19 (hvert år) 1 (hvert 3. år) - -

Vandplanter 1 (hvert år) 1 (hvert 3. år) 1 (hvert 6. år) 1 (hvert 6. år)

Rørskov 1 (hvert 6. år) - - -

Bunddyr 1 (hvert år) 1 (hvert 6. år) - -

Fisk 1 (hvert 6. år) 1 (hvert 6. år) - -

Fugle 1 (hvert år) - - -

Padder - - - 1 (hvert 6. år)

Tabel 1 .3 .1 .  Det intensive og de ekstensive søprogrammer i NOVANA (2004-2009). Tabellen angiver antallet af søer i hvert program, 
undersøgte parametre, prøvetagningsfrekvens (år) samt antal prøvetagninger pr. år (efter Svendsen et al., 2005). Det endelige antal eks-
tensive søer reduceres i perioden 2007-2009 til fordel for undersøgelser af miljøfremmede stoffer. 
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Sørestaurering 
Sørestaurering blev første gang omtalt i midten af 
1970’erne, hvor Miljøstyrelsen modtog en række fore-
spørgsler vedrørende restaurering af søer, der havde 
en utilfredsstillende miljøtilstand. I foråret 1977 beslut-
tede Miljøstyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe med 
det formål at udarbejde en redegørelse omhandlende 
sørestaurering (Miljøstyrelsen, 1979). Der kom dog 
først for alvor gang i problematikken omkring søre-
staurering i 1984, hvor Dr. Erik Jeppesen blev opfordret 
til at starte en søgruppe ved Ferskvandslaboratoriet 
i Silkeborg (nu Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)) 
(Jeppesen, 1998). Det første store sørestaureringspro-
jekt i Danmark var Væng Sø i 1986-1988 (Jeppesen et 
al., 1989). Restaurering af søer i Danmark har således 
været anvendt siden slutningen af 1980’erne, om end 
størstedelen er gennemført indenfor de sidste 10-12 år. 

Resultaterne af restaureringsprojekter gennemført i 
Danmark har været noget varierende, men overord-
net set er der ingen tvivl om, at der kan opnås be-
tydelige effekter på vandkvaliteten ved et passende 
indgreb. Indgreb i fiskebestanden, som har været de 
mest benyttede metoder, har således i mange tilfælde 
haft betydelig effekt på de øvrige trofiske niveauer og 
søers vandkvalitet i almindelighed. Mange af de danske 
eksempler har vist, at der skabes klarvandede forhold 
i lavvandede søer, hvis en tilstrækkelig del af fredfisk-
ene fjernes (ca. 70-80 %) og helst i løbet af 1-2 år 
(Jeppesen & Sammalkorpi, 2002). Begrænset effekt af 
indgrebet ses typisk, hvis opfiskningen ikke har været 
tilstrækkelig omfattende og/eller den eksterne belast-
ning stadigvæk har været for høj. Det er nødvendigt 
at nedbringe den eksterne fosfortilførsel til et niveau, 
der svarer til, at søkoncentrationen af fosfor i ligevægt 
er under 50-100 µg P/l i de lavvandede søer og i dybe 
søer helst ned under 20-50 µg P/l, hvis der skal opnås 
mere permanente effekter (Søndergaard et al., 1999b).  

Langtidseffekterne er endnu ikke veldokumenterede og 
den endelige tilstand efter restaureringsindgrebet er 
stadig uvis og ligger for mange projekter adskillige år 
ude i fremtiden (M. Søndergaard, DMU, pers. medde-
lelse) (jf. kap. 7).

1.4 Metoder til sørestaurering og reduktion i 
den eksterne næringsstofsbelastning

Metoder til sørestaurering i danmark
Muligheden for aktivt at ”skubbe” især lavvandede 
søer, som ligger i næringsstofområdet 50-150 µg P/l, 
fra en uklar til en klarvandet tilstand har gennem de 
seneste årtier medvirket til udviklingen af en række 
restaureringsmetoder (Søndergaard et al., 1998). En 
udførlig beskrivelse af de forskellige metoder findes 
desuden i Cook et al. (1993). 

Der skelnes mellem biologiske og fysisk-kemiske 
restaureringsmetoder. De biologiske restaureringsme-
toder, som især omfatter indgreb i fiskebestanden, er 
de langt mest anvendte metoder i Danmark (tabel 1.4.1 
og figur 1.4.1). Indgreb i fiskebestanden eller bioma-
nipulation indbefatter en opfiskning af fredfisk evt. i 
kombination med udsætning af rovfisk, typisk gedde-
yngel. En detaljeret beskrivelse af disse metoder findes 
i kapitel 6.1. En anden biologisk metode er udplantning 
og/eller beskyttelse af undervandsplanter. Formålet er, 
at fremskynde genindvandringen og udbredelsen af un-
dervandsplanter, idet tilstedeværelsen af undervands-
planter spiller en vigtig rolle for søers vandkvalitet og 
i stabiliseringen af den klarvandede tilstand (Jeppesen 
et al., 1998). 

De fysisk-kemiske restaureringsmetoder er langt min-
dre hyppigt anvendt i Danmark (tabel 1.4.1 og figur 
1.4.1). De tre mest anvendte metoder omfatter iltning 
af bundvand/sediment (f.eks. Hald Sø (Rasmussen, 
1998)), sedimentopgravning (f.eks. Brabrand (Jørgen-
sen, 1998)) og tilsætning af jern- og aluminiumssalte 
(f.eks. Sønderby Sø (Hansen et al., 2004; Reitzel et al., 
2003)).
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Metoder til restaurering Beskrivelse, fordele og ulemper
anvendt i 
antal søer

Biologiske

*Udsætningen af 
rovfiskeyngel

-især geddeyngel. Reduktion af dyreplanktonædende fisk => øget kontrol 
af alger => forbedret vandkvalitet

~ 46

*Opfiskning af 
fredfisk

-især skalle og brasen, som er dyreplanktonædende fisk => øget kontrol af 
alger => forbedret vandkvalitet

~ 43

Udplantning/ 
beskyttelse af un-
dervandsplanter

-for at fremme planternes indvandring og udvikling. Reducerer resuspen-
sion, holder på næringsstoffer, forbedrer levevilkårene for dyreplankton, 
muslinger samt små aborrer og gedder etc. Succes afhænger af vækstbe-
tingelserne i søen samt græsningstrykket fra fugle og fisk

~ 7

Fysisk-
kemiske

Iltning af bund-
vand/sediment

-i lagdelte søer. Reducerer fosforfrigivelsen fra sedimentet ved at lægge 
låg på fosforpuljen. Typisk en symptombehandling, som strækker sig 
over flere år. Forholdsvis billigt. Succes afhænger af sedimentets fosfor-
bindingskapacitet

~ 10

Sedimentfjernelse Kilden til den interne fosforbelastning fjernes => mindsket fosforfrigivelse. 
Engangsindgreb. Succes afhænger den eksterne belastning. Meget dyrt. 

~ 8

Tilsætning af jern- 
eller aluminiums-
salte 

-i lavvandede og lagdelte søer. Udfældning af fosfor fra søvandet og redu-
ceret fosforfrigivelse fra sedimentet. Succes afhænger af pH. ~ 4

Tabel 1 .4 .1 . Oversigt over de mest anvendte metoder til restaurering af søer i Danmark. Hovedparten af de restaurerede søer er lav-
vandede, men meget forskellige med hensyn til størrelse (<1 – 850 ha) og næringsstofindhold (~ 50-800 µg P/l) (Søndergaard et al., 
1998). Opgørelsen er opdateret pr. oktober 2005 og bygger på alle restaureringsprojekter gennemført af amterne. *Der gives en detaljeret 
beskrivelse af metoder vedr. indgreb i fiskebestanden i kapitel 6.1.
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Figur 1 .4 .1 . Oversigt over de mest anvendte metoder til sørestaurering fordelt på enkeltprojekter. Grønne og blå søjler angiver hhv. bio-
logiske og fysisk-kemiske restaureringsmetoder. Figuren illustrerer bl.a. at opfiskning i kombination med udsætning af geddeyngel er den 
mest anvendte metode i Danmark. Opgørelsen er opdateret pr. oktober 2005 og bygger på alle restaureringsprojekter gennemført under 
amterne.

Metoder til reduktion af den eksterne nærings-
stofbelastning 
En vigtig forudsætning for en effektfuld sørestaurering 
er, at den eksterne næringsstoftilførsel til søen som 
minimum er nedbragt til et niveau i ligevægt omkring 
50-100 µg P/l. Tabel 1.4.2. viser en oversigt over de be-
lastningsreducerende tiltag som anvendes i oplande til 
søer i Danmark. Det er her vigtig at nævne, at tiltagene 
gennemføres for at til gode se vandmiljøet i bred for-

stand og ikke blot søerne. Tiltagene reducerer nærings-
stofbelastningen fra hhv. diffuse kilder og punktkilder i 
oplandet. Den diffuse næringsstofbelastning stammer 
fra det åbne land og afspejler hovedsageligt bidraget 
fra landbruget. Punktkilder er udledninger fra hovedsa-
geligt renseanlæg, spredt bebyggelse, regnvandsbetin-
gede udløb og dambrug. 
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Tabel 1 .4 .2 . Oversigt over belastningsreducerende tiltag i oplandet til søer. 

Tiltag i oplandet Bemærkninger

Diffuse kilder

Vandmiljøplan I (1987-), II (1998-) og III 
(2004-2015) samt Handlingsplan for en bære-
dygtig udvikling i landbruget (1991-)

4 vigtige miljømål, hvis formål er at reducere næringsstofbelastningen af 
vandmiljøet

Ændret gødningspraksis, jf. Husdyrgødnings-
bekendtgørelsen

Reguleringer mht. gylleopbevaringskapacitet (min. 9 mdr.), udbringnings-
metode (nedfældning, slangeudlægning) og -praksis (tidspunkt, skråninger), 
vinterafgrøde

Reetablering af vådområder og søer, gen-
slyngning af vandløb

Øger retentionen af næringsstoffer i oplandet og reducerer dermed næ-
ringsstoftilførslen til søen

Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM)

VVM-reglerne skal sikre, at de samlede virkninger på natur, miljø og men-
nesker af et projekt vurderes, inden en landmand med intensiv husdyrbrug 
kan få lov til at udvide eller ændre sit anlæg. VVM-reglerne kræver som ud-
gangspunkt fosforbalance dvs. at jorden tilføres præcis den mængde fosfor 
som optages af planterne

Dyrkningsfri zoner til søer og vandløb Mindsker risikoen for afstrømning til søen

Udpegning af Særligt Følsomme Landbrugs-
områder (SFL) 

I SFL-områder kan der søges statslige midler til Miljøvenlig Jordbrugsdrift 
(MVJ), som er en mere skånsom og ekstensiv driftsform

Skift til manuel grødeskæringspraksis i vand-
løb

I stedet for maskinel grødeskæring, hvor bunden hvirvles op

Træfældning omkring søer
Reducerer tilførslen af organisk materiale (næringsstoffer) samt risikoen for 
forsuring 

Beplantning på særligt følsomme landbrugs-
jorde

F.eks. erosionstruede skråninger, slugter etc.

Punktkilder

Forbedret spildevandsrensning på anlæg med 
kapacitet >1000 pers. (biologisk rensning, 
fosfor- og kvælstoffjernelse)

95-98 % af spildevandet i Danmark renses centralt på store anlæg. Kravet 
til N og P i det rensede vand er hhv. 8 mg N/l og 1 mg P/l 

Afgift på vandudledningen fra renseanlæg 
Afgiften falder med stigende vandkvalitet i udledningsvandet, hvilket frem-
mer en god rensning

Skærpede krav til spildevandsrensning i udpe-
gede sø- og vandløbsoplande

Gælder ejendomme i det åbne land, som ikke er tilkoblet kloaksystemet. 
Udpegningen stiller krav om biologisk rensning

Fosforkvoter i ferskvandsdambrug Reducerer udledningen af fosfor og forbedrer fodret (lav P-indhold) 

Drænomlægning Markdræn føres uden om særligt følsomme søer

Etablering af regnvandsbassiner
Den primære årsag er at undgå en hydraulisk belastning af vandløb (max 1 
l/sek./ha). Sidegevinsten for søer/vandløb er udfældningen af næringsstof-
fer og organisk materiale, som sker i bassinerne
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2.1 administrativ struktur

I Danmark gennemføres i øjeblikket en omfattende 
strukturreform med virkning fra 1. januar 2007. Med 
denne reform erstattes de nuværende 271 kommuner 
med 98 nye storkommuner. De 13 amter nedlægges 
og i stedet etableres 7 statslige miljøcentre, som nu 
i samarbejde med storkommunerne skal varetage de 
miljøopgaver, som amterne varetog før reformen. Figur 

2.1.1 og 2.1.2 skitserer den administrative struktur 
på søområdet hhv. før og efter strukturreformen samt 
graden af myndighedernes tilknytning og samarbejde 
på søområdet. 

Figur 2 .1 .1 . Den administrative struktur før struk-
turreformen 1. januar 2007. De forskellige myndig-
heder, som har berøring med arbejdet omkring søer 
samt berøringsfladen imellem dem, er vist. Staten 
består blandt andet af MST (Miljøstyrelsen), SNS 
(Skov- og Naturstyrelsen), DMU (Danmarks Miljøun-
dersøgelser) og DFU (Danmarks Fiskeriundersøgel-
ser).

Figur 2 .1 .2 . Den forventede administrative struktur 
efter strukturreformen 1. januar 2007. De forskel-
lige myndigheder, som har berøring med arbejdet 
omkring søer samt berøringsfladen imellem dem, er 
vist. De røde pile og bokse viser, hvor de største æn-
dringer sker/forventes at ske. Amterne nedlægges og 
staten består nu af MST (Miljøstyrelsen), SNS (Skov 
og Naturstyrelsen), DMU (Danmarks Miljøundersøgel-
ser), DFU (Danmarks Fiskeriundersøgelser) og de nye 
statslige miljøcentre.

amt DMU

kommune
sø

MST

SNS

DFU

interesse-

organisationer

DMU

storkommune sø

MST

SNS

miljøcenter

DFU

interesse-

organisationer

Før strukturreformen
Det er amterne, der i dag er ansvarlige for overvågnin-
gen af miljøtilstanden i søerne. Amterne har desuden til 
opgave at kortlægge forureningskilder af betydning for 
søerne samt gennemføre sørestaureringer. Dette sker i 
samarbejde med interesseorganisationer, kommuner og 
staten, og arbejdet danner grundlag for amternes Re-
gionplan, som revideres hvert fjerde år. Regionplanen 

indeholder specifikke målsætninger for anvendelsen og 
kvaliteten af søerne (boks 2.1.1). Amter og kommuner 
er forpligtet til at forsøge at opfylde disse målsætnin-
ger vha. tiltag i søen og/eller i oplandet, som beskrevet 
i kapitel 1.4. Vandrammedirektivet stiller også krav til 
at disse målsætninger overholdes.
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Hvert år afrapporter amterne antallet af søer med 
målopfyldelse til Skov- og Naturstyrelsen (SNS), som 
dernæst laver en samlet opgørelse for hele landet. Am-
terne afrapporterer desuden årligt rådata og rapporter 
om miljøtilstanden i søerne til Danmarks Miljøundersø-
gelser (DMU), som er ansvarlige for den overordnede 
nationale søovervågning (figur 2.1.1). 

Efter strukturreformen
Amterne nedlægges og miljøopgaver flyttes til hhv. de 
statslige miljøcentre, storkommunerne og DMU. De pri-
mære opgaver, der fremover skal løses af de 7 statslige 

miljøcentre, forventes at være overvågning af overfla-
devand (herunder søer), grundvand og naturområder 
samt vand- og naturplaner efter miljømålsloven (dvs. 
Vandramme- og Habitatdirektivet). Storkommunerne 
overtager primært opgaver som sørestaurering og 
sagsbehandlingen i henhold til borgerne. DMU overta-
ger den overordnede planlægning og prioritering af den 
regionale søovervågning (figur 2.1.2). 

Aktører på søområdet samt opgavefordeling og samar-
bejde hhv. før og efter strukturreformen, er nærmere 
beskrevet i kapitel 3.

Boks 2.1.1.  Målsætning for søer

Ca. 700 danske søer over 3 ha har en særskilt målsætning. der skelnes imellem 3 typer: En skærpet målsætning (a), en basismålsæt-

ning (B) og en lempet målsætning (C). Målsætningen beskriver den ønskede miljøtilstand i den enkelte sø ved et eller flere kvali-

tets mål (f.eks. sigtdybde og/eller fosforindhold). der kan også stilles krav til, hvor stor en næringsstoftilførsel søen kan tåle, for at 

målsætningen kan opfyldes. Målsætningsproceduren er forskellig blandt amterne, og kvalitetsmålene nedenfor præsenterer kravene 

fastsat i nordjyllands amts regionplan. I 2004 var målsætningen opfyldt i ca. 30 % af de særskilt målsatte søer i danmark, og dette 

niveau har været stort set uændret i de sidste 20 år (lauridsen et al., 2005). 

Målsætning for søer Kvalitetsmål: Søvandets klarhed målt som 
sommersigtdybden i meter

A1 Særligt naturvidenskabeligt interesseområde Sigt til bund eller > 3 meter

A2 Anvendes til badevand 2-3 m

B Naturligt og alsidigt dyre- og planteliv > 1-3 m

C1 Spildevandsbelastet sø > 0,5 m

C2 Dyrkningsbelastet sø > 0,5 m
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2.2 national lovgivning

Den danske lovgivning beskytter søerne på forskellig 
vis. Naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven sikrer 
den fysiske tilstand, mens miljøbeskyttelsesloven 
hovedsageligt beskytter vandkvaliteten og dermed den 
økologiske tilstand i søerne. Dertil kommer planloven 
som sørger for, at der sættes mål for søernes kvalitet 
og anvendelse i amternes Regionplaner. I søen beskyt-
tes fiskene af fiskeriloven, mens andre dyr og planter 
sikres mere indirekte gennem naturbeskyttelsesloven 
og vandløbsloven. Derudover kommer de rammer, som 
EU’s Vandrammedirektiv og Habitatdirektiv vha. miljø-
målsloven sætter for forvaltningen af søer i Danmark. 

I det følgende gives en mere detaljeret beskrivelse af 
disse love på søområdet og i tabel 2.2.1 præsenteres 
de kort med angivelse af deres funktion. 

Naturbeskyttelsesloven gælder alle naturlige og 
kunstigt anlagte søer over 100 m² og sikrer søerne 
imod enhver form for fysiske tilstandsændringer, som 
gravning, grødeskæring, vandstandsændringer etc. 
Sådanne ændringer kræver dispensation efter lovens § 
3. Desuden beskyttes søerne mod bebyggelse, be-
plantning, etc. i en afstand af 150 m fra sølinien, jf. 
§ 16. Udplantning af planter i søer i forbindelse med 
restaureringsprojekter, kræver således en tilladelse i 
henhold til § 16.

Vandløbsloven sikrer søerne mod vandstandsændrin-
ger som følge af dræning, vandindvinding eller total 
tørlægning, jf. § 18. Desuden fastholdes en dyrkningsfri 
bræmme på 2 m omkring søer og vandløb, jf. lovens § 69. 

Miljøbeskyttelseslovens overordnede formål for 
søer, er at forebygge og bekæmpe vandforureningen 
jf. lovens § 1 og forvaltes på statsligt niveau af Mil-
jøministeriet. Det er derfor ikke tilladt jf. lovens § 27 
at tilføre stoffer, som kan forurene søerne og dermed 
påvirke miljøtilstanden. Det betyder, at sørestaurering 
ved hjælp af f.eks. tilsætning af aluminiumssulfat eller 
jern til fosforbinding, skal godkendes efter miljøbeskyt-
telsesloven. Desuden er det efter denne paragraf heller 
ikke tilladt at udbringe husdyrgødning på skrånende 
arealer, hvor der er risiko for erosion til vandløb og søer 
under kraftige regnskyl. Denne paragraf er vigtig i mil-
jøvurderingen af bedriftsudvidelser indenfor svine- og 
kvægbrug. Endvidere kræver udledning af spildevand 
til søer en særlig tilladelse efter lovens § 28. Desuden 
forpligter loven i den nuværende struktur amterne til at 
føre tilsyn med søerne, jf. § 66. 

Fiskeriloven fastsætter bestemmelser omkring alle 
aspekter af fiskeri og opdræt i både salte og ferske 
vande, herunder søer. Det er derfor dispensation fra 
denne lov (bl.a. § 63 og § 109), som er nødvendig for 
at kunne gennemføre biomanipulation i søer (opfisk-
ning, udsætning af rovfisk etc.) og andre undersøgelser 
af videnskabelig, miljømæssig eller fiskeplejemæssig 
karakter. Bl.a. kræves en godkendelse af såvel fiske-
redskaber og –metode samt afvigelse fra gældende 
fredningsbestemmelser. Desuden skal al fiskeaktivitet i 
forbindelse med sørestaurering forelægges og godken-
des af berørte grundejere, jf. § 28. Loven forvaltes på 
statsligt niveau af Fiskeriministeriet og dispensationer 
gives af Fiskeridirektoratet. 

Planloven er den juridiske baggrund for at målsætte 
søkvalitet, jf. § 6. Afhængigt af målsætningstypen 
(boks 2.1.1) beskrives den enkelte søs ønskede miljøtil-
stand vha. én eller flere krav, f.eks. sigtdybden. 

Miljømålsloven fæster Vandrammedirektivet og Habi-
tatdirektivet (m.v.) i dansk lovgivning. Med implemen-
teringen af miljømålsloven er der for første gang opstil-
let konkrete mål for miljø- og naturkvalitet i Danmark. 
Den danske lovgivning vil fremover kræve at myndig-
hederne iværksætter de nødvendige foranstaltninger til 
opfyldelse af miljømålene. Det overordnede mål er at 
fastsætte kvalitetsmål, således at alle vandforekomster 
senest i 2015 har opnået god tilstand. For søer skal der 
både være god økologisk tilstand og god kemisk til-
stand, hvilket først og fremmest indebærer, at der skal 
være gode livsbetingelser for planter og dyr. Det er den 
praktiske gennemførelse af loven, som udmøntes i en 
række tiltag, der skal sikre at Vandrammedirektivets 
miljømål opfyldes (Miljøstyrelsens hjemmeside:  
www.mst.dk).

Ansvaret for gennemførelsen af Vandrammedirektivet 
ligger hos Miljøministeriet, som under lovgivningsar-
bejdet besluttede at kombinere gennemførelsen med 
dele af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet. De høje 
krav om beskyttelse af vandmiljøet i Vandrammedirek-
tivet bidrager samtidigt til beskyttelse af den biologiske 
mangfoldighed gennem bevarelse af naturtyper, som er 
Habitatdirektivets primære sigte. Habitatdirektivet om-
fatter således flere karakteristiske danske søtyper, f.eks. 
lobeliesøer, samt plante- og dyrearter tilknyttet søer.
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Væsentlige love på søområdet Funktion relevante paragraffer

Naturbeskyttelses-
loven

Lovbekendtgø-
relse nr. 884 
af 1. oktober 
2004

Tilstandsændring

Søbeskyttelses-
linie

Udplantning

§ 3 . Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige 
søer, hvis areal er over 100 m².
§ 16 . Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og 
lignende eller foretages beplantning eller ændringer i ter-
rænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en vand-
flade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med 
en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning. 
Særlige bestemmelser hvis søen eller området omkring er 
omfattet af en fredningskendelse

Vandløbsloven Lovbekendtgø-
relse nr. 632 af 
23. juni 2001 
med senere 
ændringer

Vandstandsæn-
dring

Dræning 

Dyrknings frie 
bræmmer

§ 18 . Sænkning af vandstanden i eller tørlægning af søer 
må kun foretages efter vandløbsmyndighedens bestem-
melse. 
§ 69 . Dyrkning, jordbehandling, plantning, jf. dog § 34, 
terrænændring, anbringelse af hegn, jf. dog § 29, og 
opførelse af bygværker må i landzone ikke foretages i en 
bræmme på 2 m langs naturlige eller i regionplanen højt 
målsatte vandløb og søer. Bestemmelsen gælder dog ikke 
for isolerede søer under 100 m².

Miljøbeskyttelses-
loven

Lovbekendtgø-
relse nr. 753 
af 25. august 
2001, med se-
nere ændringer

Sørestaurering 
vha. aluminiums-
tilsætning o. lign.

Erosion af udbragt 
husdyrgødning

Udledning af spil-
devand 

Tilsyn

§ 27 . Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres 
vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må 
oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes. 
Der kan dog efter § 28 gives tilladelse til, at spildevand 
tilføres vandløb, søer eller havet. 
§ 66 . Amtsrådet fører tilsyn med miljøtilstanden i omgivel-
serne.

Planloven Lovbekendtgø-
relse nr. 883 
fra den 18. 
august 2004. 

Målsætning af 
søer

§ 6 . For hovedstadsområdet og hver af amtskommunerne i 
den øvrige del af landet skal der foreligge en regionplan.
Indeholdende retningslinier, bl.a. stk. 12: anvendelsen af 
vandløb, søer og kystvande

Miljømålsloven m .v . 
for vandforekomster 
og internationale 
naturbeskyttelses-
områder

Lov nr. 1150 af 
17. december 
2003

Dansk implemen-
tering af EU’s 
Vandrammedi-
rektiv og dele 
af Habitat- og 
Fuglebeskyttel-
sesdirektivet

Indeholder bestemmelser om vanddistrikter, myndigheders 
ansvar, konkrete miljømål, planlægning og overvågning 
m.v.
Indenfor EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder 
og Ramsarområder må der ikke gives tilladelser, dispen-
sationer, godkendelser m.v., såfremt dette kan indebære 
forringelse af områdets naturtyper og levestederne for 
arterne, eller kan medføre forstyrrelser der har betydelige 
konsekvenser for de arter området er udpeget for (LBK 477 
af 7. juni 2003).
Bestemmelsen gælder bl.a. for naturbeskyttelseslovens § 
3 og vandløbslovens § 18. Det er ikke nødvendigt at søen i 
sig selv er beliggende i internationalt naturbeskyttelsesom-
råde, blot at beskyttede arter berøres.

Tabel 2 .2 .1 . Fortsættes næste side.
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Tabel 2 .2 .1 . Væsentlige love for sømanagement og -restaurering i Danmark samt deres funktion. Lovteksterne kan findes på Skov- og 
Naturstyrelsens hjemmeside (www.skovognatur.dk/Lovgivning/Love/).

Væsentlige love på søområdet Funktion relevante paragraffer

Fiskeriloven Lovbekendtgø-
relse nr. 828 af 
31. juli 2004

Videnskabelige 
undersøgelser

Opfiskning af 
fredfisk

Udsætning af 
rovfisk

Fiskeri generelt

Sørestaurering 
godkendes af 
grundejere

§ 28 . Retten til at drive fiskeri i ferskvand tilkommer eje-
ren af den grund, der støder op til fiskevandet, medmindre 
andre har erhvervet en særlig ret til fiskeri i fiskevandet. 
§ 63 . Udsætning eller omplantning af fisk samt æg og 
yngel heraf er ikke tilladt, medmindre
1) den foretages i overensstemmelse med en plan, der 
er udarbejdet eller godkendt af ministeren for fødevarer, 
landbrug og fiskeri,
2) ministerens særlige tilladelse foreligger eller
3) der er afsagt kendelse herom af en landvæsensret.
§ 109 . Uanset reglerne i denne lov eller regler fastsat i 
medfør af loven kan ministeren for fødevarer, landbrug 
og fiskeri gennemføre de foranstaltninger eller fastsætte 
bestemmelser om de foranstaltninger, der er nødvendige 
for, at der ved offentlig foranstaltning eller med statens 
tilladelse kan iværksættes undersøgelser, projekter m.v. i 
videnskabeligt, miljømæssigt og fiskeplejemæssigt øjemed. 
Ministeren kan fastsætte regler om, at der i denne forbin-
delse kan finde fiskeri sted og udtages prøver af landinger 
af fisk. 

2.3 Status for implementering af vandram-
medirektivet

aktuel status
Den administrative ramme for miljømålsloven er vand-
distrikterne. I Danmark er der før strukturreformen 
den 1. januar 2007 ialt 13 vanddistrikter, som stort 
set følger de nuværende amtsgrænser, og hvor det 
er amterne som er ansvarlige myndigheder for van-
distrikterne. Efter strukturreformen reduceres de 13 
vanddistrikter til 3 og ansvaret forflyttes til statens 
miljøcentre. Amterne/miljøcentrene skal inden 2009 
udarbejde en vandplan for hvert vanddistrikt, som skal 
sikre sammenhæng i planlægningen i distrikterne. Se-
nest med udgangen af 2006 skal myndighederne have 
omsat Vandrammedirektivets generelle målsætning til 
konkrete mål, der kan anvendes i vurderingen af de 
enkelte vandområder. 

Det første skridt på vejen var udarbejdelsen af basis-
analyse 1. del, som blev afsluttet i december 2004, og 
som omfattede en karakterisering og typeinddeling af 
overfladevand (herunder søerne) og grundvand samt 
en opgørelse over de påvirkninger, som vandområ-
derne udsættes for (Miljøstyrelsen & Skov- og Natur-
styrelsen). 
Næste skridt er udarbejdelsen af basisanalyse 2. del, 
som omfatter vurderinger af miljøtilstanden, foreløbige 
mål for den fremtidige tilstand samt en risikovurde-

ring af om vandområderne (herunder søerne) opfylder 
målet om god tilstand i 2015 (Miljøstyrelsen & Skov- og 
Naturstyrelsen). Vejledningen for basisanalyse 2. del 
blev udsendt i oktober 2005 og selve arbejdet, som 
udføres af amterne, blev afsluttet i marts 2006.

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om, at de kommende 
vand- og naturplaner efter Vandrammedirektivet og 
Habitatdirektivet skal udarbejdes på de kommende 
statslige miljøcentre (O. Christiansen, Miljøstyrelsen, 
pers. meddelelse). Det er ligeledes blevet besluttet, at 
det er de nye storkommuner, som får ansvaret for im-
plementering af vandplanerne (Skov- og Naturstyrelsen 
& Miljøstyrelsen, 2005), dvs. f.eks. sørestaurering.

nationale udfordringer i forbindelse med imple-
menteringen
Vandmiljøplanerne er miljømål, som ikke er fæstet i 
den danske lovgivning. Men med vedtagelsen af EU’s 
Vandrammedirektiv blev det nu lovmæssigt pålagt 
Danmark og resten af medlemsstaterne at følge et fæl-
les regelsæt for bevarelse og forbedring af vandmiljøet 
samt at udarbejde vandplaner. Danmark havde med sit 
årelange arbejde med Vandmiljøplaner (kap. 1) et godt 
fundament for dette arbejde, og det var derfor oplagt 
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at implementere Vandrammedirektivet i den nyeste 
Vandmiljøplan III. For at eftervise effekten af Vand-
miljøplan III blev søovervågningsprogrammet NOVANA 
iværksat i 2004. Programmet er endvidere tilpasset 
kravet om kontrolovervågning af vandområderne (inkl. 
søer) i Vandrammedirektivet.

En af de største udfordringer i forbindelse med imple-
menteringen af Vandrammedirektivet i Danmark har 
været at nå frem til en grænse mellem god og moderat 
tilstand jf. klassificeringen af søers tilstand i 5 kvalitets-
klasser: høj, god, moderat, ringe og dårlig økologisk 
tilstand (Søndergaard et al., 2003a). Dette er en forud-
sætning for det videre arbejde med implementeringen, 
idet alle vandområder som udgangspunkt skal opnå 
miljømålet om god tilstand i 2015. Danmarks Miljøun-
dersøgelser blev bedt om en faglig vurdering og deres 
forslag til en klassificering baseret på total fosfor, var en 
grænse på 25-50 µg P/l for god økologisk tilstand og en 
grænse på 50-100 µg P/l for moderat økologisk tilstand 
i lavvandede søer, de tilsvarende værdier værende hhv. 
12,5-25 og 25-50 µg P/l i dybe søer. Denne grænse 
kunne  imidlertid ikke accepteres politisk, bl.a. pga. 
indvendinger fra landbrugsorganisationer. 

Den nye og gældende udmelding er, at ”kravet om 
opfyldelse af miljømålet (om god tilstand) skal vurderes 
på baggrund af de i Regionplanerne gældende målsæt-
ninger for vandområdernes kvalitet” (Miljøstyrelsen & 

Skov- og Naturstyrelsen). I risikoanalysen skal det så-
ledes vurderes hvorvidt en sø, som f.eks. er B-målsat, 
er i risiko for ikke at opfylde målsætningen i gældende 
Regionplan i 2015.  

Denne endelige udmelding er imidlertid problematisk, 
idet amterne har vidt forskellige krav til opfyldelse af 
målsætningerne i deres Regionplaner. Udmeldingen har 
desuden affødt en del kritik, bl.a. fordi der i Regionpla-
nerne findes lempede målsætninger for søer, som er 
spildevands- eller landbrugsbelastede, hvilket ikke eksi-
sterer i Vandrammedirektivet. Det frygtes, at belastede 
søer med lempede målsætninger afskæres muligheden 
for at opnå god tilstand i 2015. 

Der er dukket mange andre spørgsmål og bekymringer 
op hos amterne efter udgivelsen af vejledningen til 
basisanalyse del 2, og disse har staten forsøgt at svare 
på. Spørgsmål og svar findes på hjemmesiden www.

vandrammedirektiv.dk, som er en portal omkring Vand-
rammedirektivet dannet af amterne.

Miljømålet i Danmark vil bygge på de eksisterende 
målsætninger fastsat i amternes Regionplaner frem til 
at der nås en fælles europæisk enighed om grænserne 
mellem de økologiske kvalitetsklasser, som forventes 
at bygge på klorofylkoncentrationen, dvs. mængden af 
alger i søvandet (M. Søndergaard, DMU, pers. medde-
lelse).

Madum Sø i Nordjylland er en af 
Danmarks reneste. Søen har et unikt 
plantesamfund, som er betinget af 
de næringsfattige, klarvandede og 
sure forhold, som er gældende i 
søen. 
Foto: Nordjyllands Amt.
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3.1 Involverede parter og deres roller

Kapitlet beskriver forskellige aktørers rolle i relation til 
idé, planlægning og implementering af sømanagement 
og især sørestaurering i Danmark frem til struktur-
reformens ikrafttrædelse den 1. januar 2007 (tabel 

3.1.1). Desuden gives der et bud på, hvordan rollerne 
fordeles efter strukturreformen (tabel 3.1.2). Det er 
hovedsageligt på det lokale og regionale niveau, at der 
sker ændringer efter strukturreformen. 

aktører rollebeskrivelse - før strukturreformen

Lokalt Kommuner (i alt 271)
• tilsyn med badevand og spildevand til søer
• vedligeholdelse/pleje samt skiltning
• deltagelse i restaureringsprojekter

Regionalt Amter (i alt 13)

• national og regional overvågning, dataindsamling, datakvalitetssik-
ring, målsætning, rapportering

• natur- og miljøsagsbehandling i forhold til borgere
• restaurering, vandplaner jf. Vandrammedirektivet

Nationalt

Danmarks Miljøundersøgelser 
(DMU)

• forskning
• ansvarlig for national overvågning, programbeskrivelse, tekniske 

anvisninger, dataholder
• restaurering
• formidling
• betjening af politikere, administratorer og styrelser 

Danmarks Fiskeriundersøgelser 
(DFU)

• forskning
• restaurering
• formidling

Universiteterne
• forskning
• formidling

Miljøstyrelsen (MST),              
Skov- og Naturstyrelsen (SNS)

• overordnet ansvar for EU-direktiver (inkl. vejledninger, bekendtgørel-
ser og rapportering)

• ansvarlig for målsætningsniveau samt indsats og økonomi på bag-
grund af bl.a. basisanalyser og konsekvensvurderinger

• betjening af politikere, administratorer 
• formidling

Privat En række private konsulentfirmaer 
• alt konsulentarbejde: restaurering, undersøgelser, rapporter, samt 

forskning, modellering, alge-toksicitetstest 

Frivillige

Lyst/Sportsfiskerforeninger

• initiativtagere til miljøforbedrende projekter og evt. deltagelse
• projektansvarlige med faglig støtte fra f.eks. amt 
• påpege miljømæssige problemer

Plantageforeninger

Grundejerforeninger

Beboerforeninger

Lodsejere

Brugere, rekreativt

Spejderforeninger

Danmarks Naturfredningsforening

Internationalt EU
• EU bestemmelser og direktiver på miljøområdet
• medfinansiering af nationale projekter

Tabel 3 .1 .1 . Før strukturreformen: Aktører i overvågningen og restaureringen af søer i Danmark samt deres roller.
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Tabel 3 .1 .2 . Efter strukturreformen: Aktører i overvågningen og restaureringen af søer i Danmark samt deres roller. Rollerne er et kvalifi-
ceret gæt eftersom den endelige opgavefordeling endnu ikke er endeligt på plads.

Amterne er i dag implementerende myndighed på 
området omkring sørestaurering og står derfor i langt 
de fleste tilfælde for behandlingen og godkendelsen af 
restaureringsprojekterne efter gældende lovgivning. 
Iværksættelsen af projekter er som regel en følge af, 
at søen ikke opfylder målsætningen fastsat i amtets 
Regionplan. Amterne udarbejder desuden indsatspla-
ner for restaureringen på grundlag af eksisterende 
viden om pågældende sø samt evt. nye undersøgelser. 
Endvidere sørger amtet for finansiering af projektet (jf. 
kap. 4) samt nødvendige tilladelser og dispensationer 
(jf. kap.5).

I nogle tilfælde er det dog de lokale aktører (dvs. frivil-
lige og kommunerne) (tabel 3.1.1), som forestår den 
idémæssige udvikling af projekterne. Desuden indgår 
kommunerne i mange tilfælde i et samarbejde med 
amterne, hvor de hovedsageligt bidrager med ressour-
cer i form af mandetimer. De frivillige aktører er typisk 
grundejere, spejdere eller fiskeriforeninger, der opsø-
ger kommune eller amt for at få gjort noget ved deres 
lokale interessesø. I sådanne tilfælde kan borgere ofte 
bidrage med vigtig viden omkring flora og fauna i søen 
samt søens historik. Denne viden er med til at styrke 

aktører rollebeskrivelse - efter strukturreformen

Lokalt Storkommuner (reduceret til 98)

Som før strukturreformen samt: 
• indspil til statslige planer
• gennemførelse af indsatsplaner jf. vandrammedirektivet
• restaurering
• al administration i forhold til borgere

Regionalt

Statens Miljøcentre (7 i alt – ”er-
statter” amterne)

Som før strukturreformen samt: 
• betjening af politikere og administratorer
• rådgive storkommunerne bl.a. på områder som indsatsplaner og re-

staurering 
Note: sørestaurering og sagsbehandling overgår til storkommunerne

Regioner • spiller ingen rolle på miljøområdet indenfor søer

Nationalt

Danmarks Miljøundersøgelser 
(DMU)

Som før strukturreformen samt: 
• ansvarlig for regional overvågning (før hos amterne) 
• databaseansvarlig 

Danmarks Fiskeriundersøgelser 
(DFU)
Universiteterne
Miljøstyrelsen (MST),              
Skov og Naturstyrelsen (SNS)

Som før strukturreformen

Privat
En række private konsulentfirmaer 
samt DHI

Som før strukturreformen

Frivillige Se tabel 3.1.1 Som før strukturreformen

Internationalt EU Som før strukturreformen

kendskabet til søen. Frivillige hjælper desuden ofte til 
med opfiskning af fredfisk, overvågning af udstyr, røgt-
ning af garn m.m. Der er også tilfælde hvor frivillige 
lokale bistår i måling af sigtdybden i søen, registrering 
af vandstand, tælling af fugle, beretning om genfangst 
af udsatte fisk etc.

Der er i mange amter en tradition for at udlicitere 
eksempelvis sørestaureringsprojekter til konsulentfir-
maer. Konsulentfirmaet laver så, i samråd med amtet, 
indsatsplanen for sørestaureringen, og ved implemen-
teringen samarbejder konsulentfirma, amt, kommune 
og frivillige ofte. Et lignede samarbejde vil kunne 
eksistere efter strukturreformen, men hvor kommu-
nerne i højere grad vil indgå i samarbejdet med statens 
miljøcentre.

I Danmark er der endvidere en god og stærk 
tradition for samarbejde og erfaringsudveksling 
imellem amterne og forskningsinstitutionerne 
(Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Danmarks 
Fiskeriundersøgelser (DFU)) samt universiteterne. 
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3.2 Forskning, uddannelse og netværk

Forsknings- og uddannelsesinstitutioner
DMU er en sektorforskningsinstitution under Miljømini-
steriet, og DFU er en sektorforskningsinstitution under 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Begge 
forskningsinstitutioner udfører forskning indenfor bl.a. 
sørestaurering og søøkologi. Resultaterne af denne 
forskning bliver formidlet i videnskabelige artikler, fag-
lige rapporter eller via rådgivning, uddannelse, netværk 
og samarbejdsprojekter.

Der er 5 universiteter i Danmark, som alle tilbyder stu-
dieretninger indenfor biologi og miljøvidenskab. Danske 
speciale- og ph.d. studerende fra universiteterne laver 
i mange tilfælde deres afhandling i samarbejde med 
enten DFU eller DMU, og den praktiske del gennem-
føres i få tilfælde i kontakt med amt eller kommune. 
Desuden er der en del udenlandske studerende tilknyt-
tet universiteterne og forskningsinstitutionerne.

videns- og netværksvedligeholdelse
Der bliver ofte dannet arbejdsgrupper på tværs af ak-
tørerne indenfor søområdet. Et eksempel er en gruppe 
med repræsentanter fra DMU, SNS, GEUS (Danmarks 
og Grønlands Geologiske Undersøgelse) samt amterne, 
der blev dannet for at diskutere implementeringen af 
Vandrammedirektivet i forhold til søer i Danmark. Re-
sultatet blev en rapport som har til formål at skabe et 
fagligt grundlag for implementeringen af EU’s Vandram-
medirektiv inden for søområdet i Danmark (Søndergaard 
et al., 2003c). Et andet eksempel er en sørestaurerings-
gruppe med repræsentanter fra DMU, DFU, amterne og 
konsulentfirmaer, som blev dannet i 1997 for at samle 
op på sørestaureringsprojekter i Danmark. Resultatet 
blev en rapport, som beskriver en lang række forskellige 
restaureringsprojekter gennemført frem til 1997, og der 
gives desuden vurderinger og anbefalinger af forskellige 
restaureringsmetoder (Søndergaard et al., 1998). 

Der er i november 2005 taget initiativ til en fornyet op-
samling af viden og erfaringer på sørestaureringsom-
rådet, og der er derfor nedsat en arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra amterne og DMU. Den nye rapport 
skal forsøge at sammenfatte og give en tværgående 
analyse af kort- og langtidseffekterne af danske søre-
staureringsprojekter samt evaluere anvendte metoder 
(H. Skovgaard, Århus Amt, pers. meddelelse). Det er 
endvidere hensigten, at rapporten skal give en oversigt 
over sørestaureringsprojekter og anbefalinger til brug 

for storkommunernes kommende arbejde med udfø-
relsen af vandplaner i forbindelse med Vandrammedi-
rektivet. Rapporten forventes afsluttet inden amterne 
nedlægges ved udgangen af 2006. 

DMU afholder hvert år et søfagmøde, hvor amterne, 
Miljøstyrelsen (MST) og Skov- og Naturstyrelsen (SNS) 
inviteres, og hvor det gældende søovervågningspro-
gram diskuteres, og nyeste forskning på søområdet 
præsenteres. 

Derudover afholder amterne hvert år 1-2 sømøder igen-
nem amtsforeningen MINA (tidligere DAVID), hvor der 
blandt andet præsenteres og diskuteres nye samt afslut-
tede sørestaureringsprojekter. Til sømøderne inviteres 
også andre relevante aktører afhængigt af de overord-
nede emner (f.eks. DFU, DMU og konsulentfirmaer).

Der foregår løbende forskellige workshops i Danmark 
på søområdet. Et af de seneste tiltag er et netværks-
forum, hvor alle folk der arbejder med søer og vandløb 
(universiteter, forskningsinstitutioner, amter, konsu-
lentfirmaer m.fl.) inviteres til et Ferskvandssymposium. 
Her bliver nyeste viden og projekter på søområdet 
præsenteret. Det første Ferskvandssymposium foregik 
i januar 2006.

Desuden er der i forbindelse med et stort sørestau-
reringsprojekt i Furesøen planlagt en workshop til 
belysning af erfaringer med sørestaurering i Danmark. 
Frederiksborg Amt står for projektet i samarbejde med 
Københavns Amt og Farum Kommune. Projektet er 
gennemført med delvis finansiering fra EU ś Life-pro-
gram (kap. 4). Workshoppen finder sted i maj 2006.

Danmark samarbejder desuden med andre europæi-
ske partnere i to aktuelle EU-projekter, Lakepromo og 
Eurolimpacs, hvor denne rapport er en del af først-
nævnte projekt (se Forord). Formålet med Eurolimpacs 
er at give et overblik over restaureringsprojekter i 
Nordeuropa, herunder kort- og langtidseffekter samt 
årsager til succes og fiasko set i et klimaperspektiv.

Tabel 3.2.1. giver en samlet oversigt over forsknings- 
og uddannelsesinstitutioner samt nationale og inter-
nationale samarbejder på søområdet i Danmark på 
nuværende tidspunkt.
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Tabel 3 .2 .1 . Oversigt over forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt nationale og internationale samarbejdsfora på søområdet i Dan-
mark 2005.

Forsknings- og uddannelsesin-
stitutioner

Link

Universiteter Aalborg Universitet
Århus Universitet
Syddansk Universitet
Københavns Universitet
Roskilde Universitetscenter

http://www.aau.dk
http://www.au.dk
http://www.sdu.dk
http://www.ku.dk
http://www.ruc.dk

Sektorforskningsinstitutioner DFU
DMU

http://www.dfu.min.dk
http://www.dmu.dk

Konsulentfirmaer Bio/consult
Carl Bro
Hedeselskabet
Fiskeøkologisk Laboratorium
Rambøll
DHI
Cowi
Niras

http://www.bioconsult.dk
http://www.carlbro.com
http://www.hedeselskabet.dk
http://www.foel.dk  (siden er under udarbejdelse)
http://www.ramboll.dk
http://www.dhi.dk
http://www.cowi.dk
http://www.niras.dk

Nationale og internationale 
samarbejder

Workshops Ferskvandssymposium
Furresø projekt

http://www.ferskvandsbiologi.dk
http://www.kbhamt.dk

Årlige sømøder MINA (tidligere DAVID)
DMU ś søfagmøde

http://www.davi.dk
http://www.dmu.dk

Internationale projekter Lakepromo

Eurolimpacs

http://webd.savonia-amk.fi/projektit/markkinointi/la-
kepromo/uk/index_uk.html
http://www.eurolimpacs.ucl.ac.uk

Sommertilsyn på en lille unavngi-
vet sø < 0,1 ha, jf. ekstensiv III 
overvågningsprogrammet (se tabel 
1.3.1).  
Foto: Nordjyllands Amt.

http://www.aau.dk/
http://www.au.dk/
 http://www.sdu.dk/ 
 http://www.ku.dk/ 
http://www.ruc.dk
 http://www.dfu.min.dk 
 http://www.dfu.min.dk 
 http://www.bioconsult.dk 
 http://www.carlbro.com 
 http://www.hedeselskabet.dk 
 http://www.dhi.dk 
 http://www.ramboll.dk/ 
 http://www.dhi.dk 
 http://www.cowi.dk 
 http://www.niras.dk 
 http://www.ferskvandsbiologi.dk 
 http://www.kbhamt.dk 
 http://www.davi.dk 
 http://www.dfu.min.dk 
http://webd.savonia-amk.fi/projektit/markkinointi/lakepromo/uk/index_uk.html
http://webd.savonia-amk.fi/projektit/markkinointi/lakepromo/uk/index_uk.html
 http://www.eurolimpacs.ucl.ac.uk 
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Sørestaureringsprojekter finansieres almindeligvis af 
kommuner, amter eller statslige myndigheder – alene 
eller i fællesskab - og i nogle tilfælde suppleret med 
EU-midler. I få tilfælde bidrager lodsejere eller interes-
segrupper økonomisk, eller der indgår midler fra fonde 
og lignende. Størstedelen af restaureringsprojekterne 
finansieres dog af amterne, som er projektansvarlige. 
Ressourcer i form af mandetimer fra kommuner, stat 
og i særdeleshed amterne udgør ofte en stor del af de 
samlede udgifter til sørestaurering. 

naturforvaltningsmidler
Det er muligt at søge penge til sørestaureringsprojek-
ter fra statens naturforvaltningsmidler. Siden 1989 har 
Folketinget hvert år afsat et beløb til naturforvaltning 
på finansloven (ca. 69 mio. kr.), dels til staten, dels til 
amterne i form af bloktilskud. 

Naturforvaltningsmidlerne bruges til:

• at genoprette naturområder for at forbedre leve-
mulighederne for det vilde dyre- og planteliv,

• at øge arealet af statsskove som et bidrag til en 
fordobling af Danmarks skovareal,

• at forbedre mulighederne for befolkningens frilufts-
liv,

• og at bevare og pleje de landskabelige og kulturhi-
storiske værdier.  

Ved hjælp af disse midler er det lykkedes at genskabe 
mange søer, heder, overdrev og etablere nye bynære 
skove overalt i landet til glæde for mange danskere. 
Skov- og Naturstyrelsen (SNS) er administrerende 
myndighed og fordeler årets midler på ansøgte projek-
ter. Det er muligt at søge om tilskud fra naturforvalt-
ningsmidler til større projekter - det vil som hovedregel 
sige projekter, der beløber sig til mere end 1 mio. kr. 
Ansøgningen bør indeholde oplysninger om baggrund, 
formål, projektindhold, forundersøgelse, samarbejds-
partnere, national interesse samt specificeret budget. 
Det er statsskovdistrikterne, der udfører hovedparten 
af disse store projekter, men derudover søger eksem-
pelvis også mange amter midler fra denne pulje. Til 
restaurering af en sø søger et amt typisk 100.000-
200.000 kr. pr. år i en årrække. Disse penge dækker 
almindeligvis udgifter til konsulentarbejde ved f.eks. 
indgreb i fiskebestanden (Jf. 6.3). Det er også muligt 
at søge om midler til mindre projekter på enkeltejen-
domme. F.eks. kan der søges tilskud til vandløbsre-
staurering, okkerbekæmpelse og etablering af små 
vådområder. Læs mere på: http://www.skovognatur.

dk/Emne/Naturbeskyttelse/Naturpleje/Naturforvaltnings-

midler/.

Fisketegnsmidler
Det er endvidere almindeligt at amtet, og i nogle til-
fælde forskellige foreninger, søger penge fra Fiskeridi-
rektoratet til udsætning af geddeyngel. I mange år har 
det været muligt at få geddeyngel betalt af fiskeplejen, 
de såkaldte fisketegnsmidler, til udsætning i søer med 
få eller ingen rovfisk eller i forbindelse med større 
restaureringsprojekter. Danmarks Fiskeriundersøgelser 
godkender ansøgningerne samt fastsætter antallet af 
geddeyngel til udsætning. Typisk søges der om gedder 
til en værdi af 1000-100.000 kr. alt efter søens stør-
relse. Der anvendes årligt omkring 2 mio. kr. af fiske-
tegnsmidlerne på udsætning af fisk i søer, heraf udgør 
udsætning af geddeyngel i forbindelse med biomanipu-
lation omkring 0,8 mio. kr. (Berg & Jacobsen, 2003).

Fondsmidler
Den største og mest kendte fond inden for miljøområ-
det i Danmark er Aage V. Jensens Fonde, som består af 
to separate fonde, nemlig Aage V. Jensens Fond, der er 
en dansk fond stiftet i 1977 og Aage V. Jensen Charity 
Foundation, der er en international fond stiftet i 1980. 
Begge har samme primære formål: ”at bevare naturen 
og beskytte de vilde dyr”. Den danske fond støtter pri-
mært projekter i Danmark og Grønland, mens den in-
ternationale fond, der er noget større og har hjemsted i 
Liechtenstein, arbejder på internationalt plan. Indtæg-
terne af fondenes formue bruges til at støtte mange 
forskellige naturprojekter bl.a. indenfor forskning og 
formidling samt til køb og drift af naturområder. Aage 
V. Jensens Fonde ejer en del naturområder i Danmark 
som f.eks. Vejlerne, Lille Vildmose og Æbelø. 

Alle kan i princippet søge økonomisk støtte hos Aage V. 
Jensens Fonde. Som eksempel kan nævnes Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og 
Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark, som alle 
søger midler dels til projekter som ”Truede og Sjældne 
Ynglefugle” og ”Red Storken”, dels til udgivelse af 
bøger, plancher, foldere m.v. Endvidere har Danmarks 
Miljøundersøgelser fået støtte til en række projekter, 
hvoraf kan nævnes ”Skovdrift og biodiversitet” og 
”Undersøgelser i Vejlerne”. I sidstnævnte projekt 
deltog også Viborg og Nordjyllands Amter, som deler 
overvågningen af naturområdet i Vejlerne. Zoologisk 
Museum ved Københavns Universitet har desuden 
fået betalt opførelsen af en tilbygning samt en række 
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projekter lavet i samarbejde med Naturhistorisk 
Museum ved Aarhus Universitet, hvoraf bl.a. kan 
nævnes bøger som ”Dansk Trækfugleatlas” og ”Dansk 
Pattedyratlas”. Læs mere på: http://www.avjf.dk/.

Eu-midler: lIFE-ordning og IntErrEg-pro-
grammer
LIFE er EU’s støtteordning til initiativer på miljø og na-
turområdet. LIFE er en EU-tilskudsordning, hvis mål er 
at bidrage til at gennemføre, ajourføre og udvikle EU’s 
miljøpolitik og miljølovgivning, idet der lægges vægt 
på sektorintegration af miljøpolitikken og en bæredyg-
tig udvikling i EU. LIFE har tre aktivitetsområder, som 
giver støtte til følgende projekter:

• LIFE-Natur: Støtte til konkrete projekter, som 
bidrager til gennemførelsen af Fuglebeskyttelses- 
og Habitatdirektiverne og især til oprettelsen af 
det europæiske netværk af beskyttede områder 
- Natura 2000 - der er rettet mod forvaltning og 
bevaring af de mest værdifulde dyre- og plantear-
ter og naturtyper i EU. 

• LIFE-Miljø: Støtte til pilot- og demonstrationspro-
jekter, som bidrager til udvikling af innovative og 
integrerede teknikker og metoder. 

• LIFE-Tredielande: Støtter projekter til institutionel 
opbygning og kompetenceudvikling inden for miljø 
i tredjelande med middelhavs- eller østersøkyst, 
bortset fra de lande i Central- og Østeuropa, som 
har underskrevet associeringsaftaler med EU. 

Tilskud fra LIFE-ordningen kan søges af virksomhe-
der, myndigheder, foreninger og enkeltpersoner, som 
har hjemsted i et af EU’s medlemslande. Skov- og 
Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen er den administre-
rende nationale myndighed. Mange danske projekter 
modtager allerede støtte fra LIFE-ordningen, herunder 
kan nævnes: Skjern Å Naturgenopretning, Vest Stadil, 
Fjord, Klithedeprojektet, Tryggelev Nor (Fyns Amt) og 
Restaurering af Furesø (Frederiksborg Amt). Læs mere 
på: http://www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/

Naturpleje/LIFE/.

EU’s INTERREG-programmer støtter samarbejde på 
tværs af landegrænser og regioner med henblik på at 
styrke en afbalanceret udvikling af områderne i EU. IN-
TERREG-programmerne har eksisteret siden 1990 og er 
en del af EU’s strukturfonde og finansieres gennem den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (ERUF). Inden 
for natur og miljø kan der søges midler til: samarbejds-
projekter, netværk og andre fora, som fremmer en 

bæredygtig udvikling, der beskytter miljøet og forbed-
rer regionens miljø. 

For at kunne modtage tilskud skal projektet være ad-
ditionelt, dvs. udgifterne må ikke vedrøre lovbundne 
opgaver eller opgaver, projektparten alligevel ville 
have gennemført. Støtteberettigede projektansøgere 
for INTERREG III projekter er offentlige myndigheder 
(stat, amter og kommuner), offentligt organisationer 
eller andre aktører, der gennemfører offentligt lignende 
projekter.

Lakepromo er delvis finansieret af EU-midler via pro-
grammet INTERREG IIIC – Nord, som har bevilget 50 
% tilskud til projektet, hvis samlede budget estime-
res til 1.470.000 € fordelt på 11 partnere fra 7 lande. 
Nordjyllands Amts totale budget beløber sig til 150.000 
€, hvoraf EU således finansierer 50 %. Læs mere på: 
http://www.nja.dk/Serviceomraader/NaturOgMiljoe/Soeer/

LAKEPROMO.htm



��

5. rEStaurErIngSForløBEt – Fra planlægnIng tIl 
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Som nævnt i kapitel 1.4 findes der en række forskel-
lige biologiske og fysisk-kemiske sø-restaurerings-
metoder, hvoraf de metoder som involverer indgreb i 
fiskebestanden, er de mest brugte i Danmark. Fælles 
for alle typer af restaurering gælder dog, at der kræves 
forarbejde og planlægning for at sikre en succesfuld 
gennemførelse og efterfølgende effekt. Figur 5 beskri-
ver restaureringsforløbet trin for trin fra initiativ og 
ønsket om at forbedre tilstanden, gennem planlæg-
nings- og forundersøgelsesfasen, til gennemførelsen og 
den efterfølgende effektvurdering og overvågning. Det 
beskrevne restaureringsforløb er specielt møntet på 
biomanipulation, som normalt involverer både opfisk-
ning af fredfisk og udsætning af rovfisk. Indgreb i fiske-
bestanden som metode er beskrevet i detaljer i kapitel 
6, hvor der ligeledes er beskrevet et eksempel på et 
gennemført restaureringsprojekt efter samme trinvise 
forløb. Tidsrammen for et givent restaureringsforløb 
svinger fra alt imellem et halvt til flere år og afhænger 
specielt af søens størrelse samt evt. tilstødende proble-
mer omkring lodsejeraccept, finansiering etc. 

Fase 1. Initiativ
Initiativet til en biomanipulation tages i de fleste 
tilfælde af amterne, da de som oftest har fulgt søen 
i en årrække og derfor har kendskab til tilstanden i 
søen. Ønsket om at ”gøre noget” kan også komme 
fra lokale borgere, lodsejere og foreninger som gerne 
vil have gjort noget ved deres lokale sø. Endelig kan 
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Figur 5 . Illustrerer et restaureringsprojekts forløb fra start til slut.

også kommunen være initiativtager. Uanset hvem der 
tager initiativet, er det normalt amterne, som også er 
implementerende myndighed på restaureringsområdet, 
der er tovholder og projektleder gennem restaurerings-
forløbet. 

Fase 2. Forundersøgelser og evt. reduktion i 
den eksterne fosforbelastning
Velovervejede og velgennemførte forundersøgelser er 
en forudsætning for restaureringens succes. Det er 
således især vigtigt at kende fosfordynamikken i søen, 
fiskesammensætningen, den interne fosforbelastning 
i søbunden, undervandsplanternes udbredelse, plank-
tonsammensætningen etc. I de tilfælde hvor søen har 
tilløb og afløb og/eller andre tilledninger (dræn, spilde-
vand, regnvand etc.) er det endvidere vigtigt at kende 
størrelsen af denne eksterne belastning fra oplandet. 
Som oftest vil flere af disse faktorer være kendte på 
forhånd, og det er da kun nødvendigt at gennemføre 
supplerende undersøgelser. 

For at opnå permanente effekter af biomanipulationen 
i lavvandede søer er det nødvendigt at nedbringe den 
eksterne fosforbelastning til et niveau svarende til en 
fosforkoncentration i søvandet på ca. 50-100 µg P/l i 
lavvandede søer. Hvis den eksterne belastning under 
indgrebet stadig er for høj, vil effekten typisk være be-
grænset. Desuden er det naturligvis en forudsætning, 
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at fiskebestanden er i ubalance med en total dominans 
af fredfisk og kun en ringe bestand af rovfisk. Hvis 
disse betingelser er opfyldt eller kan opfyldes vha. fos-
forreducerende tiltag i oplandet, er forudsætningerne 
for succes på nuværende trin i restaureringsprocessen 
opfyldt.  

Fase 3. planlægning
Denne fase er ofte den mest tidskrævende del i restau-
reringsprocessen, idet meget kan gå skævt. Faktisk 
når mange restaureringsprojekter ikke længere end 
til denne fase. Det kan f.eks. være sværere at finde 
økonomisk støtte til projektet end forventet eller at få 
diverse tilladelser i hus. Der kan desuden opstå lods-
ejermodstand eller komme indsigelser fra foreninger og 
organisationer. Kommunikationen på tværs af involve-
rede grupper kan være meget tidskrævende og kræve 
flere møder. Generelt stiger behovet for dialog med 
antallet af involverede privatpersoner og/eller interes-
segrupper, idet der så vil være flere hensyn at tage. 
Normalt vil man stræbe efter at opnå enighed blandt 
alle involverede parter. Kan dette ikke lykkes, kan det 
være nødvendigt for projektets gennemførelse at ac-
ceptere en lodsejers modstand og derfor ikke fiske i 
hans del af søen (f.eks. Stubbe Sø, kap. 6.3).  

Kapitel 2.2 gør rede for hvilke dispensationer og tilla-
delser der kræves for at kunne gennemføre en restau-
rering, mens kapitel 4 behandler den finansielle del 
omkring restaureringsprojekter. Det skal dog tilføjes 
at udsætning af rovfisk, foruden dispensationer fra 
lovgivningen, kræver en godkendelse fra de statslige 
veterinærmyndigheder (Fødevarestyrelsen), idet der 
kan være en risiko for overførsel af smitsomme fiske-
sygdomme. 

Opfiskning af fredfisk vha. elek-
trofiskeri i forbindelse med et re-
staureringsprojekt i Poulstrup Sø 
i 2003. Søen ligger i det fredede 
Dall Hede område syd for Aalborg 
og er et yndet udflugtsmål. 
Foto: Nordjyllands Amt.
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I planlægningsfasen bør man endvidere:

• Vælge fiskeredskaber og –metode afhængigt af 
årstiden, fiskearterne i søen samt søens størrelse, 
dybde, bundforhold etc.

• Sætte et kvantitativt mål for mængden af opfi-
skede fisk. Minimum 70-80 % af fredfiskebiomas-
sen skal opfiskes over en kort periode, før end en 
god effekt kan forventes (Jeppesen & Sammal-
korpi, 2002). Utilfredsstillende opfiskning vurderes 
ofte at være årsagen til at restaureringsprojekter 
mislykkes.

• Time yngeludsætningen med vandtemperaturen og 
dermed klækningen af fredfiskeynglen for at sikre 
ynglens fødegrundlag.

• Sikre at der ikke kan ske en indvandring af fisk fra 
ikke biomanipulerede steder f.eks. via å- og grøft-
systemer.

• Planlægge logistikken, da det ofte drejer sig om 
flere tons fisk, som skal transporteres væk samt 
sørge for bortskaffelsen/udnyttelsen af fangsten 
(til f.eks. et biogasanlæg eller til brug for dyrefo-
der).  

Når diverse tilladelser og godkendelser er indhentet, 
finansieringen på plads og et fælles fodslag omkring 

projektets udformning er fundet med lokalt involverede 
personer, kan amt (eller konsulent) udarbejde en ende-
lig indsatsplan. Planen beskriver hvornår, hvordan og 
hvem der udfører hvad samt baggrunden for projektet 
og forventningerne hertil. 

Fase 4. Implementering
Opfiskningen er, hvis den gøres korrekt, kortvarig og 
intensiv (maksimum 1-2 år), hvorimod udsætningen af 
rovfiskeyngel kan strække sig over flere år. Undervejs i 
opfiskningsforløbet evalueres og evt. justeres fiskered-
skaber og –metode for at sikre størst mulig effektivitet. 

Det vil som regel være amt og/eller private konsulent-
firmaer som gennemfører opfiskningen, dog ofte med 
assistance fra kommune og/eller lokale borgere og 
foreninger, idet opfiskning er et særdeles omfattende 
og tidskrævende arbejde, hvor alle ressourcer er en 
hjælp. Desuden kan deltagelsen hjælpe lokale borgere 
til at føle mere medansvar for søens tilstand. Det er 
amtet som myndighed, der står for en evt. udlicitering 
af opgaven til konsulentfirmaer. Udsætning af geddeyn-
gel tager en dags tid i maj måned, afhængigt af søens 
størrelse, og varetages som regel af amtet.

Opfiskning af fredfisk vha. vod-
trækning i Poulstrup Sø i 2003. 
Fangsten bestod hovedsageligt af 
karudser. 
Foto: Nordjyllands Amt.
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Fase 5. Effektvurdering og overvågning 
Ved restaureringens afslutning vurderes effekten. De 
vigtigste metoder hertil er at gennemføre en fiskeun-
dersøgelse før og efter opfiskningen, udtage vandkemi-
prøver til belysning af hovedsageligt næringsstofkon-
centrationen i søvandet, måle sigtdybden i vandet samt 
se på mængden og sammensætningen af plante- og 
dyreplankton.

Et første succeskriterium er klarere vand, som en 
umiddelbar respons på færre fredfisk og dermed bedre 
vækstbetingelser for det større dyreplankton, som spi-
ser algerne. Dette kriterium er som oftest opfyldt lige 
efter, selv i knap så succesfulde restaureringsprojekter, 
men er ofte ikke varigt over længere tid. Andre suc-
ceskriterier er etableringen af en sund rovfiskebestand, 
et dyreplanktonsamfund domineret af store arter som 
dafnier, en reduktion i fosforkoncentrationen, flere 
undervandsplanter etc.

Men hvordan defineres et restaureringsprojekts suc-
ces? Hvor stor skal effekten være, og hvor lang tid 
skal den holde? Hvordan adskilles effekter af samtidige 
indgreb, f.eks. reduceret ekstern belastning, opfiskning 
og geddeudsætning? Hvad er læren af de tilfælde, hvor 
sørestaurering ikke har de ønskede resultater? Og hvis 
det er nødvendigt at gentage hele restaureringsproces-
sen for at sikre succes, er det så stadig restaurering og 
ikke vedligeholdelse af en ønsket tilstand?

Der er således mange ubesvarede spørgsmål og 
problemstillinger, som det forhåbentligt bliver lettere 
at besvare med tiden, når igangværende projekter 
afsluttes og evalueres. Det er derfor vigtig at fortsætte 
overvågningen i restaurerede søer i mange år frem for 
at kunne vurdere den langsigtede effekt af biomanipu-
lation.

Overvågning af tilstanden i Poulstrup Sø efter 
restaureringsprojektets afslutning. Her tages en 
vandprøve med en hjerteklapvandhenter til analyse 
af vandkemien og planktonsammensætningen. 
Foto: Nordjyllands Amt.
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6.1 Indgreb i fiskebestanden

Danmark har en årelang erfaring i sørestaurering ved 
opfiskning af fredfisk, som i langt de fleste tilfælde sker 
i kombination med udsætning af geddeyngel. Opfisk-
ning af fredfisk har vist sig at være en effektiv metode 
til at accelerere et skifte mod en mere klarvandet 
tilstand i søer. 

Dette kapitel beskriver opfiskning og udsætning af 
geddeyngel som metode. I kapitel 1.4 findes en kort 
oversigt over andre mindre hyppigt anvendte restaure-
ringsmetoder.

opfiskning af fredfisk
Opfiskning af fredfisk er almindeligvis begrundet i et 
ønske om at fjerne fredfisk og derigennem forbedre 
vandets klarhed. Det er vigtigt, at den enkelte sø bliver 
vurderet på baggrund af en indledende undersøgelse af 
fiskebestanden. Undersøgelsen skal belyse bestandens 
arts- og størrelsessammensætning samt rekrutterings-
forhold. Udgør de dyreplanktonædende fredfisk mere 
end 80 % af den samlede biomasse, vil opfiskning være 
en relevant metode til sørestaurering. Erfaringsmæs-
sigt skal ligevægtskoncentrationen af fosfor i lavvandede 
søer være lavere end 50-100 µg P/l som årsgennemsnit, 
med en gennemsnitlig sommerkoncentration mindre end 
150-200 µg P/l (i dybe søer mindre end 20-50 µg P/l som 
årsgennemsnit), før der kan forventes en varig effekt af 
opfiskningen (Søndergaard et al., 1998, 2000; Jeppesen 
et al., 1990). Ved opfiskningen skal der fjernes mindst 
70-80 % af fredfiskebestanden i løbet af 1-2 år, eller så 
stor en procentdel, at bestanden af fredfisk bliver redu-
ceret til mindre end 100 kg fredfisk pr. ha. Det er en helt 
afgørende forudsætning for et godt og varigt resultat, 
at den intensive opfiskning om nødvendigt følges op af 
supplerende opfiskninger, indtil man har fået styrket 
bestanden af store rovfisk, som aborre, gedde og/eller 
sandart, der kan kontrollere fredfiskenes biomasse og 
rekruttering (Søndergaard et al., 1998, 2000). Hvis der 
ikke fjernes tilstrækkelige mængder fisk og opfiskningen 
ikke sker over en kort årrække, vil der være stor risiko 
for, at fredfiskebiomassen hurtigt øges, hvorved effekt af 
indgrebet kan mistes i løbet af kort tid.

Metoder
Opfiskningen kan foretages med vod eller trawl (fra 
båd eller fra bredden ved landdragning), gællenet, 
bundgarn, ruser og/eller ved elektrofiskeri. Valg af 
tidspunkter for opfiskning og fiskemetode afhænger af 

fiskebestandens sammensætning og fordeling i tid og 
rum, bundforhold og morfometri (Søndergaard et al., 
1998).

Ved metodevalg bør der generelt lægges vægt på at 
opnå en så stor fangsteffektivitet, at fangsten maksi-
meres i forhold til indsatsen. I vinterperioden vil befisk-
ning med aktive redskaber (vod eller trawl) være at 
foretrække, fordi fiskene generelt er inaktive, hvorimod 
der i forårs- og sommerperioden med fordel kan benyt-
tes passive redskaber (bundgarn, gællenet, elektrofi-
skeri), da fiskene her er mest aktive.

I store dybe søer kan trawling med pelagiske trawl i 
sommerperioden være et værdifuldt supplement til 
f.eks. bundgarn og gællenet, idet der ved springlags-
dannelsen om sommeren naturligt vil ske en opkon-
centrering af fisk i det øvre iltrige lag. Desuden kan der 
i perioder samles store stimer af fredfisk, især store 
brasen, som kan lokaliseres med ekkolod og befiskes 
med høj effektivitet.

I middeldybe (2-4 meter), mindre (10-400 ha) og lav-
vandede (< 3 m) søer kan vod være et værdifuldt og 
effektivt redskab, idet vod er konstrueret til at affiske 
relativt store områder i et enkelt træk. Vod skal dog 
tilpasses og justeres efter de fysiske forhold i søen og 
søens aktuelle fiskebestand. Desuden kræver effektiv 
brug af vod relativt gode bundforhold uden for mange 
undersøiske forhindringer.

Bundgarn benyttes ofte i søer med en kompleks mor-
fometri og i søer med mange undersøiske forhindrin-
ger. Traditionelt opstilles garnene i den brednære zone 
vinkelret på bredden, men i søer med en kompleks 
morfometri kan det være formålstjenligt at opstille 
bundgarn på undersøiske tanger og rev, idet sådanne 
områder kan være potentielle gydeområder for brasen. 
Bundgarn anvendes optimalt under fiskenes gydetræk i 
foråret.

Anvendelse af gællenet (maskevidde: 60-90 mm) har 
været anvendt med stor succes til opfiskning af brasen 
under artens gydetræk i maj/juni. Anvendelse af dette 
redskab uden for brasens gydeperiode eller til fangst af 
mindre arter af fredfisk, er ikke hensigtsmæssigt pga. 
det omfattende ressourceforbrug, der er forbundet 
med røgtning og rengøring af garnene.
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Elektrofiskeri egner sig især i afgrænsede områder, 
hvor der forekommer stimedannelse af fisk. Afspærring 
med fintmaskede spærregarn af de udvalgte elektrobe-
fiskede områder vil øge effektiviteten væsentligt.

Resultater
Opfiskning af fredfisk, især skalle og brasen, vil 
på kort sigt styrke dyreplanktonet, især store 
arter som dafnier. Herved vil græsningstrykket på 
planteplanktonet øges med øget klarhed af vandet til 
følge. Fjernelse af brasen har også vist sig at kunne 
nedsætte resuspension af sedimentet og frigivelsen 
af næringsstoffer herfra. Dette har i sig selv øget 
vandets klarhed i nogle søer. Formålet med at forbedre 
vandets klarhed er at forbedre vækstbetingelserne 
for undervandsvegetationen. I en del søer har 
forbedrede lysforhold 1-2 år efter opfiskningen faktisk 
resulteret i en øget forekomst og dybdeudbredelse af 
undervandsplanter. I mange tilfælde har der dog vist 
sig en træghed i udviklingen mod en mere klarvandet 
tilstand (kap. 1; Lauridsen et al., 2003; Søndergaard et 
al., 1998).

Metode
Få dambrug i Danmark opdrætter geddeyngel med 
henblik på udsætning i søer. Dog kan opdræt lade sig 
gøre med forholdsvis lav dødelighed og til en overkom-
melig pris (ca. 1 kr. pr. individ). Geddeyngel til udsæt-
ning transporteres på lastbil i store gennemiltede vand-
beholdere på samme måde som transport af ørreder. 
Ved ankomst bliver yngel og vand overført til mindre 
kar, som transporteres rundt i søen med båd. Gedde-
ynglen bliver nænsomt fordelt langs hele søens rørskov 
for at undgå stress og kannibalisme. For ligeledes at 
minimere kannibalisme blandt gedderne, bør yngelen 
udsættes inden søens eget geddeyngel bliver større 
end det udsatte. Udsætningen bør endvidere times i 
forhold til klækningen af fredfiskeynglen, som er ged-
deynglens primære føde. I øjeblikket anbefales det, at 
gedderne bliver udsat før den 25. maj.

Resultatet af opfiskningen af fredfisk i Klokkeholm Møllesø i 2003. 
Foto: Nordjyllands Amt.

udsætning af geddeyngel
Ved en opfiskning af fredfisk efterlades der som oftest 
et betydeligt antal mindre individer, idet de er svære at 
fange. Disse individer har et stort reproduktionspoten-
tiale, idet deres fekunditet og kondition øges væsent-
ligt, når de store, langsomtvoksende individer fjernes. 
Udsætning af geddeyngel (0+, 20-50 mm) i stor tæthed 
(>0,1 individer/m²), er blevet brugt som en måde til på 
kort sigt at kontrollere mængden af fredfiskeyngel, og 
på længere sigt til at styrke rovfiskebestanden.

Udsætning af geddeyngel i Poulstrup Sø i maj måned. Der blev 
udsat i alt 1000 stk. yngel i den 0,6 ha store sø i hhv. 2003, 2004 
og 2005. 
Foto: Nordjyllands Amt.
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Resultater
Udsætning af geddeyngel er blevet brug i mange 
danske søer (Berg et al., 1997; Søndergaard et al., 
1997; Skov et al., 2003, b; Skov et al., in press), men 
udsætningstæthederne og metoder (tidspunkt mm.) 
har været ret forskellige, hvilket vanskeliggør vurderin-
gen af, hvad der er mangel på effekter og hvad der er 
skyldes ringe omfang af indgrebet. Endvidere er ged-
deyngel ofte udsat i kombination med andre restaure-
ringsmetoder, som f.eks. opfiskning, og det kan derfor 
ydermere være svært at skelne mellem effekten af hhv. 
udsætning og opfiskning. Erfaringerne med geddeud-
sætning er derfor blandede. Den seneste opsamling af 
data vedrørende geddeudsætning peger på, at effekten 
overordnet set har været ringe (Skov et al., in press). I 
undersøgelsen blev effekten af geddeyngeludsætninger 
i 47 danske søer evalueret. I kun 5 af disse søer var 
der en mulig effekt af geddeudsætningerne i form af en 
reduktion i karpefiskeynglen og/eller i form af forbedret 
vandkvalitet. I 4 ud af de 5 søer fandtes ingen bestand 
af gedder, inden udsætningerne blev iværksat, og disse 
4 søer var dermed ikke repræsentative for de søer, 
hvor man typisk har brugt udsætning af geddeyngel til 
forbedring af vandkvaliteten. I undersøgelsen blev der 
derfor kun fundet én sø (3 %), hvor det var muligt at 
karpefiskeynglen blev mærkbart reduceret efter, at der 
var udsat geddeyngel (Skov et al., in press). Under-
søgelsen fulgte desuden overlevelsen af geddeyngel i 
8 søer i ugerne efter udsætning, hvilket viste at den 
udsatte geddeyngel havde en gennemsnitlig overle-
velse efter de første 4-6 uger på ca. 16 % og senere 
på sæsonen (juli/august) en overlevelse på omkring 4 
%. Undersøgelsen peger på, at den dårlige overlevelse 
muligvis skyldes, at geddeynglen ædes af ældre gedder 
og aborrer, og således var der generelt en dårligere 
overlevelse af geddeynglen i de søer, hvor mængden af 
aborrer og ældre gedder (Skov et al., in press). 

Undersøgelsen lavede også beregninger af gedde-
ynglens potentielle fødeindtag, og de pegede på, at 
de overlevende gedder fra en typisk geddeudsætning 
formodentligt kun sjældent vil være i stand til at spise 
fredfiskeyngel i de mængder, der er nødvendige for, at 
søernes vandkvalitet forbedres (Skov et al., in press). 
Udsætning af geddeyngel, som en metode til på kort 
sigt at kontrollere fredfiskeynglen, synes således ikke 
at have den tilsigtede virkning. 

Udsætningerne af gedderne har dog i visse søer haft 
nogen effekt på fiskesammensætningen. Undersøgel-
ser af Skov et al. (in press) peger på at en række af 
geddeudsætningerne i Danmark har øget bestanden 

af gedder i søerne. Endvidere ser det ud til at gedde-
udsætning er en brugbar fremgangsmetode i nye søer, 
hvor der er behov for hurtigt at etablere en rovfiske-
bestand og samtidigt forhindre en eksplosiv udvikling i 
fredfiskebestanden (Skov et al., in press). 

6.2 nye metoder til sørestaurering

I Danmark er der i de seneste år eksperimenteret med 
forskellige nye typer metoder til sørestaurering. Dette 
er afstedkommet af et fagligt såvel som politisk ønske 
om finde andre egnede metoder, hvormed de samme 
resultater kan nås, og som kan reducere udgifterne til 
sørestaurering. Dette kapitel beskriver de nyeste tiltag, 
der er foretaget i Danmark mht. metode og effekt.

grantræer og plastikplanter
I forbindelse med udsætning af geddeyngel er der i 
nogle tilfælde blevet udlagt grantræer for at skabe 
tilstrækkeligt med skjul for udsatte fisk og derved øge 
deres overlevelse. I andre tilfælde er lignende forsøg 
gjort med plastikplanter med det formål at skabe skjul 
for både fisk og dyreplankton. Metoden med at plante 
grantræer med toppen ned er for nylig blevet brugt 
som et led i restaureringen af De Indre Søer i Køben-
havn. Restaureringen omfattede flere samtidige tiltag, 
men hvor opfiskning af fredfisk bærer hovedansvaret 
for det gode resultat i form af klart vand. Grantræerne 
har dog sandsynligvis bidraget til geddernes overle-
velse og dermed hjulpet geddebestanden på rette vej 
(C. Skov, DFU, pers. meddelelse). 

udsætning af aborrer
En stærk bestand af fiskeædende aborrer er almindelig-
vis en forudsætning for reguleringen af fredfiskebestan-
den, og udsætning af aborre kan derfor komme på tale i 
søer, hvor den naturlige bestand er for lille eller antallet 
af store, rovlevende aborrer er for ringe. Der er gjort få 
forsøg med sådanne udsætninger i Danmark, og udsæt-
ningerne er i alle tilfælde baseret på aborrer fra andre 
søer. DFU har på Bornholm forsøgsvis, og med held, 
foretaget opdræt af aborre, hvilket giver perspektiver 
for kommende udsætninger. Disse aborrer er ikke en 
oprindelig dansk vildstamme, idet de viste sig at være 
mere modstandsdygtige overfor bl.a. stress i forbindelse 
med opdræt og transport (Overton & Paulsen, 2005). 
Udsætninger af mærkede aborre er forsøgt i to Put-
And-Take søer med henblik på at følge deres vækst og 
overlevelse (L. Overton, DFU, pers. meddelelse).
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opfiskning i til- og afløb til søer
Erfaringer peger på at store mængder af fredfisk 
samler sig i søernes tilløb og afløb i løbet af vinteren, 
muligvis for at undslippe rovfisk i søen (C. Skov, DFU, 
pers. meddelelse). Som en følge af den adfærd, har 
det vist sig yderst effektivt at lave vinter opfiskninger i 
til- og afløb vha. elektrofiskeri og afspærringer. Det er 
på den måde lykkes at fjerne adskillige tons småfisk, 
og metoden kunne derfor forventes at have en positiv 
effekt på miljøtilstanden. Desuden er metoden langt 
mindre mandskabs- og udstyrskrævende end opfisk-
ninger i selve søen, og effektiviteten (dvs. fangst pr. 
indsats) er derfor betydelig større. 

Ved hjælp af individspecifikke chips med radiosendere 
søges fiskenes vandreadfærd belyst i et igangværende 

Æg på gydereder.
Foto: Viborg Amt.

men der synes at være en god effekt på sigtdybden, og 
projektet ønskes derfor fortsat i en årrække fremover 
(T. Jakobsen, Viborg Amt, pers. meddelelse).

Brug af ultralyd
En af de senest tilkomne restaureringsmetoder er ul-
tralysbehandling af søer. I følge teorien skal ultralyden 
ødelægge vakuoler og andre strukturelle organeller i 
algerne, således at de dør og synker til bunds. Meto-
den går ud på at placere en ultralydtransducer under 
vandoverfladen. Apparatet har en effekt på 20-30 watt, 
hvilket skulle kunne give en virkning inden for 10-150 
m fra transduceren. Ultralyden skulle angiveligt ikke 
skade hverken mennesker, dyreliv eller vandplanter. 
Metoden er blevet brugt i to Put-And-Take søer på Fyn, 
men der foreligger ingen dokumentation af effekten. 

Opfiskning af hovedsageligt små skaller vha. elektrofiskeri i Grav-
lev Bæk. Bækken løber i Stubbe Sø, og opfiskningen indgik som 
ét af flere tiltag i et omfattende restaureringsprojekt i Stubbe Sø 
(kap. 6.3). 
Foto: Århus Amt.

projekt under DFU (C. Skov, DFU, pers. meddelelse). 
Projektet vil forhåbentligt kunne medvirke til at afklare 
hvorfor og især hvornår fiskene trækker op i til- og 
afløb om vinteren.

rensning af søvand
Høje koncentrationer af fosfor i søbundvandet kan 
mindskes ved rensning af vandet på et rensningsanlæg. 
Anlægget tilføres det fosforholdigt bundvand, som ren-
ses og returneres til søen. Den store fordel ved denne 
metode, fremfor f.eks. fældningen i selve søen, er at 
fosfor fjernes permanent fra søsystemet. Københavns 
Kommune har for nylig igangsat et restaureringsprojekt 
af Emdrup Sø, hvor søvandet renses for fosfor ved brug 
af et Actiflo-anlæg. Metoden her går ud på, at vand fra 
Emdrup Sø suges ind i anlægget, som fjerner fosfor 

ved tilsætning af sand, jern og en polymer og dernæst 
pumper vandet tilbage.

gydereder
Mængden af yngel fra fredfisk i søer er blevet forsøgt 
reguleret med udlægning og efterfølgende opsamling 
af gydereder for især brasen og skalle. Efter æglæg-
ning i redene fra slutningen af april/starten af maj, kan 
rederne samles ind og sammen med æggene destru-
eres. Effekten af disse tiltag er endnu ikke valideret, 
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6.3 Stubbe Sø – et eksempel på et gennem-
ført restaureringsprojekt

Restaureringsprojektet i Stubbe Sø indbefatter både 
opfiskning af fredfisk og udsætning af geddeyngel og 
illustrer derfor meget fint de mest anvendte restaure-
ringsmetoder i Danmark. Desuden er der forud for ind-
grebene i fiskebestanden gjort adskillige tiltag i oplandet 
for at reducere næringsstofbelastningen til Stubbe Sø.

Beskrivelse af Stubbe Sø
Stubbe Sø er en lavvandet sø på 376 ha beliggende på 
det sydlige Djursland i Århus Amt (figur 6.3.1). Søen 
har en middeldybde på 2,9 m, en største dybde på 6 m 
og et vandvolumen på 11 mio. m. Vandets opholdstid 

Figur 6 .3 .1 . Danmarks kort med zoom på Stubbe Sø og opland.

er ca. 0,9 år og oplandsarealet er på 62 km. Det stør-
ste tilløb er Øksenmølle Bæk efterfulgt af Ulstrup Bæk i 
den østlige del og Gravlev Bæk i den vestlige del. Der-
udover er der nogle små tilløb på søens sydside. Søens 
nærmeste omgivelser i dag er tilplantet nåleskov, mens 
store områder i afstrømningsoplandet henligger som 
enge, kær og hede. Nord og vest for søen findes en del 
sommerhuse og en mindre del af oplandet, i den nord-
ligste del, er opdyrket. I oplandet findes to andre større 
søer, Øje Sø og Ulstrup Langsø, der begge er rene og 
klarvandede søer. 
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Initiativ
Det er den intensive overvågningen af Stubbe Sø som 
ligger til grund for beslutningen om at iværksætte en 
restaurering af søen. Resultaterne viste, at sigtdybden 
- som indikator for vandkvaliteten – forblev ringe (figur 
6.3.2) på trods af, at den eksterne belastning til søen 
allerede var reduceret. Det endelige initiativ til restau-
rering blev taget i 1999 af Århus Amt i samarbejde med 
Ebeltoft Kommune.

Undersøgelser 72 73 75 76 78 84 91 97 98 00 01 02 03 04 05

Vandkemi i tilløb/afløb X X X X

Vandkemi i sø 9 1 5 4 7 12 19 19 19 10 10 10 12 7

Fiskeundersøgelser X X X X

Vegetationsundersøgelser X X X

Planteplanktonundersøgelser X X X X X X X

Dyreplanktonundersøgelser X X X

Sedimentundersøgelser X X X X X X

Tabel 6 .3 .1 . Oversigt over gennemførte undersøgelser i Stubbe Sø i perioden 1972-2005. Antallet af undersøgelser pr. år er angivet for 
vandkemien i søen. X = 1 undersøgelse.

Figur 6 .3 .2 . Øverst: udviklingen i total fosfor (søjler) og total kvælstof (kurve) i Stubbe Sø i perioden 1984-2005. Nederst: udviklingen i 
sigtdybde (søjler) og klorofyl a (kurve) i samme periode. Alle værdier er sommergennemsnit. Efter Århus Amt (www.aaa.dk). Pilene marke-
rer restaureringsprojektets start.
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Overvågningen af Stubbe Sø startede i 1972 med un-
dersøgelser af vandkemien. Undersøgelserne er siden 
hen blevet langt mere omfattende (se tabel 6.3.1), og 
danner i dag baggrund for lange og værdifulde data-
tidsserier (figur 6.3.2). Resultaterne af undersøgelserne 
kan findes i en række rapporter (Århus Amt, 1980, 
1982, 1986, 1993a, 1993b, 1998, 1999a,b).
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Forundersøgelser 
Forud for beslutningen om restaurering af Stubbe Sø ved 
hjælp af biomanipulation blev hele oplandet gennemgået 
af Ebeltoft Kommune med henblik på en kortlægning af 
forureningskilder, og der blev foretaget en fiskeundersø-
gelse i 1998, som beskrevet i vejledningen ”Fiskeunder-
søgelser i søer” (Miljøstyrelsen, 1990). Formålene med 
fiskeundersøgelsen var dels at klarlægge om fiskebestan-
dens sammensætning og struktur var begrænsende for 
søens vandkvalitet, og dels at vurdere muligheden for at 
forbedre vandkvaliteten gennem opfiskning af fredfiske-
bestanden.

Fiskeundersøgelsen viste, at skalle var den mængde-
mæssigt dominerende art, mens aborre var den næst 
vigtigste art. Den beregnede totale biomasse af fisk var 
godt 237 tons, hvoraf 156 tons var fredfisk. Fiskebio-
massen pr. ha var 632 kg, og skalle udgjorde godt 51 
% af den samlede biomasse. 

Tætheden og biomassen af rovfisk i forhold til fredfisk 
var således for lille til, at rovfiskene kunne kontrollere 
bestanden af fredfisk, og vandkvaliteten i Stubbe Sø 
ville derfor i vid udstrækning afhænge af udviklingen i 
fiskebestandens sammensætning. På baggrund af fiske-
undersøgelsen blev det vurderet, at en opfiskning af en 
stor del af fredfiskene ville kunne ”skubbe” søen mod 
en mere klarvandet tilstand.

reduktion i den eksterne fosfortilførsel
En gennemgang af hele oplandet, foretaget af Ebeltoft 
kommune, førte til en kortlægning af alle punktkilder 
til forurening. Kortlægningen resulterede i en række 
forureningsbegrænsende tiltag (se nedenfor). I dag 
modtager Stubbe Sø formentlig intet spildevand. 

De vigtigste belastningsbegrænsende tiltag:

• 1989 Dambrugsbekendtgørelsens ikrafttræden 
førte til reduktion af udledningen fra dambruget ved 
Øksenmølle Bæk kort før udløbet i Stubbe Sø som 
følge af skærpede krav til fodermængde og –type

• 1991 kemisk fosforfældning på Hyllested Rensean-
læg

• 1997 nedsivning af det rensede spildevand fra Hyl-
lested Renseanlæg

• 1997 dambruget ved Øksenmølle Bæk blev solgt og 
derefter nedlagt

• 1998 kloakering af sommerhusområder ved Krakær 
og Krakær Camping

• 1998 Ebeltoft Familiepark etablerede nedsivnings-
anlæg 

Et blik over Stubbe Sø der ligger helt 
omgivet af skov på Djursland.
Foto: Århus Amt.
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Forforbelastningen skulle dermed være nedbragt til et 
niveau, hvor søen i ligevægt (dvs. uden intern fosforbe-
lastning) ville have en fosforkoncentration på 50-100 µg 
P/l (årsgennemsnit), som anbefales for at opnå en god 
effekt efter biomanipulation (Søndergaard et al., 1998). 

Modelberegninger viste, at ligevægtskoncentratio-
nen for Stubbe Sø burde ligge omkring 40 µg P/l. Det 
faktiske sommergennemsnit lå derimod på 100 µg P/l 
i 1997. Forskellen tilskrives den interne fosforbelast-
ning, hvor fosfor om sommeren frigives fra søbunden. 
Fosforkoncentrationen i søen faldt dog yderligere i de 
efterfølgende år og blev i sommeren 2000 før biomani-
pulationen startede målt til 80 µg P/l. 

tilladelser
Før iværksættelsen af biomanipulationen i Stubbe Sø 
var det nødvendigt at indhente følgende tilladelser:

• Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3. 
• Tilladelse (jf. fiskeriloven) fra Fiskeridirektoratet til 

at lave opfiskning vha. forskellige redskaber og til 
udsætning af geddeyngel.

• Tilladelser fra de enkelte lodsejere til søen. 

Enkelte lodsejere var imod projektet og gav ikke tilla-
delse til at fiske i deres del af søen. Argumenterne imod 
projektet var forskellige; nogle mente at pengene kunne 
anvendes bedre (f.eks. til forbedring af veje) og andre 
var bange for, at indgrebet i fiskebestanden var første 
skridt mod en fuld offentlig adgang til søen, hvor næste 

skridt ville blive anlæggelse af en sti rundt om hele 
søen. De fleste lodsejere var dog for og gav tilladelse.

Finansiering
Projektet i Stubbe Sø blev finansieret vha. naturfor-
valtningsmidler fra staten ansøgt af Århus Amt, som 
dækkede den praktiske del (konsulentbistanden) samt 
af Århus Amt og Ebeltoft Kommune, der bidrog med 
ressourcer i form af mandetimer. Udover selve opfisk-
ningsfasen har Århus Amt og Ebeltoft Kommune brugt 
en del ressourcer i form af mandetimer i planlægnings-
fasen og opfølgningsfasen. Tabel 6.3.2 viser budgettet 
for den praktiske del af projektet. 

Budget for den praktiske del af restau-
reringsprojektet

åA
Kr .

ek
Kr .

BC
Kr .

Kr . i alt

Fiskeundersøgelse i 1998 inkl. rapportering 136.700 136.700

Opfiskning i søen 103.240 1.047.193 1.150.433

Projektledelse og administration 44.800 44.800

Kørsel, leje af udstyr etc. 220.765 220.765

Vedligeholdelse 18.798 18.798

Bortskaffelse af fisk 50.000 50.000

Fiskeundersøgelser 81.669 81.669

Rapportering 81.350 81.350

Rabat (fra Bio/consult) -136895 -136.895

Opfiskning i Gravlev Bæk i 2003 og 2004 7.500 114.433 121.933

Overvågning 200.000 200.000

I alt 207.500 103.240 1.658.813 1.969.553

Tabel 6 .3 .2 . Overslag over de totale omkostninger i forbindelse med den praktiske gennemførelse af restaureringsprojektet i Stubbe Sø i 
perioden 1998-2005 (ekskl. mandetimer) samt overvågningen af søens miljøtilstand under og efter projektet. ÅA = Århus Amt, EK = Ebel-
toft Kommune, BC = Bio/consult (konsulentfirma). 

dialog
Århus Amt og Ebeltoft Kommune afholdt i 1999 et bor-
germøde, hvortil alle lodsejere og interesseorganisatio-
ner var inviteret. Borgermødet havde stor lokal delta-
gelse, og førte til at der i 2000 blev truffet en endelig 
beslutning om at gennemføre biomanipulation i Stubbe 
Sø. Lodsejere og borgere lagde særlig vægt på at 
omgivelserne ikke ville blive påvirket i forbindelse med 
projektet. Derudover var der også badevands-, jagt- 
og fugleinteresser. Bl.a. ønskede Fugleværnsfonden, 
som har arvet et område ved Stubbe Sø, at anlægge 
et fugletårn i forbindelse med et mindre stisystem. I 
projektets startfase blev forbedrede adgangsforhold 
til søen etableret i form af rampe med stabilgrus på 
én af lodsejernes grund. Rampen blev bibeholdt efter 
projektets afslutning til glæde for lodsejeren, der driver 
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erhvervsmæssigt fiskeri i søen. Derudover blev ned-
kørselsforholdene i den østlige del af søen ved Grav-
lev Bæk forbedret, og i dag er der etableret borde og 
bænke i rekreativt øjemed.

Som opfølgning på borgermødet i 1999 blev der 
løbende udsendt informationsmateriale til de enkelte 
lodsejere om projektets forløb med henvisning til Århus 
Amts hjemmeside om Stubbe Sø. Derudover blev der 
jævnligt udsendt artikler og pressemeddelelser, og 
lavet Tv-udsendelser både ved projektets begyndelse 
og senest i 2005.

Indsatsplan
På baggrund af undersøgelserne og input fra lokale 
lodsejere og borgere udarbejdede amtet en indsatsplan 
for projektet, der blev planlagt til at forløbe over en 
toårig periode (2000-2002). Målet var at opfiske mini-
mum 80 % af fredfiskebiomassen. Voddragning skulle 
være den primære fiskemetode, da den har vist sig 
effektiv i lavvandede søer, og da den giver mulighed for 
genudsætning af bifangster af rovfisk. Elektrofiskeri i 
bredzonen og i til- og afløb til søen, trawlfiskeri og gæl-
legarn, møntet specifikt på brasen og skalle skulle også 
anvendes. Ydermere skulle der udsættes geddeyngel 
med det formål at øge prædationen på yngel og små 
individer af fredfisk.

Opfiskningens effekt på fiskebestanden skulle vurde-
res på baggrund af en standardiseret før- og efter-fi-
skeundersøgelse foretaget hhv. før (i 2000) og efter 
opfiskningen (i 2002). Projektet skulle udføres efter 
”empirisk-iterative principper”, hvor projektafviklingen 
løbende kunne justeres på grundlag af høstede erfarin-
ger, et princip, der generelt anvendes i Danmark mere 
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eller mindre planlagt. Eksempelvis blev der midtvejs i 
projektet (2001) udført en reduceret fiskeundersøgelse 
for at følge udviklingen i fiskebestanden med henblik 
på den videre indsats. 

Et andet godt eksempel på brugen af ”empirisk-itera-
tive principper” er restaureringsprojektet i Furesø (C.B. 
Hvidt, Bio/consult, pers. meddelelse).

Implementering
Projektforløbet fremgår af figur 6.3.3 som viser hvornår 
praktiske aktiviteter som fiskeundersøgelser, opfiskning 
med forskellige redskaber, elektrofiskeri og udsætning 
af geddeyngel foregik i Stubbe Sø. Det praktiske forløb 
startede således i september 2000 med den planlagte 
før-fiskeundersøgelse efterfulgt af første opfiskning al-
lerede måneden efter.

Figur 6 .3 .3 . Forløbet af delaktiviteter i Stubbe Sø i perioden 2000-2005. 

Resultatet af opfiskningen i Stubbe Sø: ca. 130 tons brasener og 
skaller.
Foto: Århus Amt.
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spærring med kalv for at forhindre, at fiskene igen 
skulle kunne forlade bækken efter at være trukket 
op. I december 2005 blev der for foreløbig sidste 
gang elektrofisket i Gravlev Bæk.

• Udsætning af geddeyngel foregik i maj 2001 og 
2003, hvor Århus Amt udsatte hhv. 50.000 og 
100.000 stk. yngel i de vegetationsrige områder af 
bredzonen i Stubbe Sø. Det blev efterfølgende be-
sluttet at udsætte endnu 100.000 stk. i maj 2005, 
som en ekstra indsats for at øge prædationen på 
små skaller (og dermed fremme den gode udvikling 
i geddebestanden, se Effektvurdering). 

Det var især elektrofiskeri og fiskeri med gællegarn, 
der viste sig effektivt og gav den største gennemsnit-
lige fangst i relation til ressourceforbruget. Tabel 6.3.3 
giver en oversigt over de forskellige anvendte red-
skabstyper gennem projektforløbet og det tilhørende 
”cost-benefit” niveau. 

 Forbrug / anvendte redskaber gællegarn Vod el Flydetrawl 
andet 

redskab 
Total

Dage 258 59 73 1 22 413

Befiskning 8.271 61 73 1 94 8500

Ressourceforbrug (timer) 2.057 799 676 14 118 3664

Gennemsnitlig fangst (kg/time) 34 14 63 2 19 35

• Landdragningsvod skulle være det primære red-
skab, men viste sig efter 61 befiskninger, ikke at 
give de forventede resultater. Der blev fisket i alle 
døgnets faser, på alle tidspunkter af året, på alle 
tilgængelige lokaliteter i søen, ved dragning med 
spil og med to både, og der blev anvendt to typer 
af vod. Alt med ringe fangst til følge. Fiskeri med 
landdragningsvod blev derfor opgivet, men først på 
et relativt sent tidspunkt i projektforløbet.

• Flyde- og yngeltrawl blev afprøvet i mindre omfang 
uden betydelige resultater og blev hurtigt opgivet.

• Gællegarn blev derimod intensiveret i forbindelse 
med at fokus blev flyttet over på brasen som mål-
art. Det havde nemlig vist sig under brasens gyde-
periode i 2001, at den faktiske biomasse af brasen 
var langt større end antaget på baggrund af den 
forudgående fiskeundersøgelse i 1998 (og 2000). 
Det blev derfor besluttet i højere grad end planlagt 
at fokusere på denne art, da store forekomster af 
brasen erfaringsmæssigt har stor negativ effekt på 
lavvandede søers vandkvalitet. Garn med 80 mm 
halvmasker viste sig at være de mest effektive. 
Der blev fisket med 40-55 garnsætninger af gan-
gen.

• Elektrofiskeri viste sig meget effektiv til opfisk-
ning af brasen i gydeperioden. Derimod var der 
ikke større succes med elektrofiskeri efter skalle i 
gydeperioden i søen. På baggrund af samtaler med 
lokale fiskere blev der hvert år i vinterperioden 
elektrofisket i tilløbene. Det var dog kun elektrofi-
skeri i Gravlev Bæk, der gav gode resultater. For at 
effektivisere fiskeriet, blev der i perioder opsat en 

Tabel 6 .3 .3 . Oversigt over antal dage, antal befiskninger, ressourceforbrug og gennemsnitlig fangst for hvert af de anvendte redskaber i 
relation til antal brugte mandetimer ved fiskeriet i Stubbe Sø 2000-2004. ”Andet redskab” indbefatter fangster med bundgarn, yngeltrawl 
mv.

I projektets løbetid (2000-2005) blev der i alt opfisket 
131 tons fisk. Fangsten fordelte sig med 72 % brasen, 
25 % skalle og 1 % andre fredfisk samt aborre og 
gedde, der tilsammen udgjorde godt 1 % (figur 6.3.4).

De fangede fredfisk blev i projektets indledende fase 
kørt til destruktion på et biogasanlæg. I juni 2001 stop-
pede leveringen dog som konsekvens af, at fiskene ikke 
var undersøgt for indhold af tungmetaller. I den ef-
terfølgende periode varetog først en fisketransport og 
siden en minkfoderfabrik afhentningen af fiskene. Små 
fisk fanget ved elektrofiskeri blev afhentet af et akva-
rium (Aqua) og en zoologisk have (Ebeltoft Zoologisk 
Have), hvor de blev anvendt til foder. Fangede rovfisk 
blev for størstedelens vedkommende genudsat.

Som konsekvens af ændringerne i projektbeskrivelsen 
blev tidspunktet for afslutning af projektet udskudt, så-
ledes at opfiskningen i søen skulle fortsætte indtil efter 
gydeperioden for brasen i 2003. 
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personer involveret i projektet
Gennem projektforløbet, fra planlægning til afslutning 
var i alt 9 personer involveret. 3 personer fra Århus 
Amt, 2 personer fra Ebeltoft Kommune og 4 personer 
fra konsulentfirmaet Bio/consult. 

Planlægningsfasen og den administrative del blev va-
retaget af Århus Amt og Ebeltoft Kommune, som også 
havde kontakten til andre institutioner og lodsejere. 
Overvågningen af søens tilstand både før, under og 
efter restaureringsprojektet er Århus Amt ansvarlig for.

Den praktiske del af projektet blev primært varetaget af 
konsulentfirmaet Bio/consult, i samarbejde med Ebeltoft 
Kommune. Lejlighedsvis deltog også medarbejdere fra 
Århus Amt. Foruden den praktiske del varetog Bio/con-
sult også kvalitetssikring og den faglige rapportering.

Figur 6 .3 .4 . Totale akkumulerede fangst i Stubbe Sø 2000-2005.

Effektvurdering og overvågning
Opfiskningen vurderes umiddelbart at være succesfuld 
mht. den fangede biomasse af fredfisk. Modelberegnin-
ger foretaget på grundlag af fiskeundersøgelsen i 1998 
viste at 64 tons fredfisk skulle opfiskes for at opnå 
en reduktion på minimum 80 %, som var målet med 
projektet. Som det fremgår af figur 6.3.4 var den totale 
fangst i Stubbe Sø på 131 tons, så målet må siges at 
være nået. 

Vurderes effekten ud fra den beregnede biomasse for 
de vigtigste arter af fredfisk i Stubbe Sø (figur 6.3.5) 
ses det, at brasenbestanden blev reduceret med hele 
82 % fra 1998 til 2002, mens skallebestanden kun blev 
reduceret med 27 % i samme periode, og målet er 
derfor ikke opfyldt for denne art.  

Udsætningen af geddeyngel har antagelig styrket ged-
debestanden i søen, hvilket understøttes af en under-
søgelse i 2001 efter første udsætning, som viste en 
forøgelse af geddeyngel i størrelsen 15-30 cm i forhold 
til tidligere undersøgelserne i 1998 og 2000 (Århus 
Amt, 2003).
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Århus Amts overvågning gennem de to første år af 
projektets forløb (2000-2002) afslørede ingen tydelig 
forbedring af søens vandkvalitet efter opfiskningerne af 
fredfisk. Den første tydelige effekt blev først observe-
ret i første halvår af 2003 i form af en lang klarvands-
periode med en sigtdybde på op til 4 m (figur 6.3.2) 
og en forekomst af undervandsvegetation ud til 2,2 m. 
Forbedringen tolkes som et direkte resultat af biomani-
pulationen. 

I sommeren 2004 sås dog atter en forringelse af søens 
vandkvalitet i form af reduceret sigtdybde og øget 
algeforekomster. Denne tilbagegang menes primært 
at hænge sammen med den mangelfulde opfiskning af 
skallebestanden som kun blev reduceret med ca. 27 %. 
Dette har formodentlig forbedret vækstbetingelserne 
for de tilbageblevne skaller. Der til kommer muligheden 
for, at 2004 var et godt rekrutteringsår for fredfiske-
ynglen, hvilket i så fald har betydet en øget prædation 
på dyreplankton med mindsket græsningen på plante-
planktonet til følge. 

I 2005 sås dog en tendens til øget sigtdybde samt en 
tilsvarende lavere klorofylkoncentration i forhold til 
2004. Der syntes desuden at være en øget udbredelse 
af undervandsvegetationen i august 2005 i forhold til 
2004. 

En anden fremgang i vandkvaliteten ses i vinterhalv-
året, hvor sigtdybden siden 2003 er øget markant. Før 
2003 var sigtdybden om vinteren typisk 1,5 - 2 m, i 
sidste halvdel af 2005 blev der imidlertid målt sigtdyb-
der på op mod 4 m (H. Skovgaard, Århus Amt, pers. 
meddelelse). 

Betydningen af den interne fosforbelastning for den 
knap så store effekt af indgrebene menes at være 
beskeden, idet fosforfrigivelsen fra søbunden om som-
meren synes at være relativ moderat. 

Konklusion
Restaureringsprojektet i Stubbe Sø medførte tilsyne-
ladende ikke en markant og vedholdende forbedring 
af tilstanden om end mindre effekter på vegetationens 
udbredelse, sigtdybden og rovfiskebestanden er ob-
serveret. Projektet kunne derfor heller ikke som håbet 
medføre en opfyldelse af søens målsætning, som stiller 
krav om sommersigtdybde på minimum 2 m og en 
fosforkoncentration på under 0,040 mg P/l (sommer-
middel). Målsætningen er sat for at sikre grundlag for 
en dybtvoksende og veludviklet undervandsvegetation 
i søen. 

Fremtidig overvågning 
Tilførslen af kvælstof og fosfor til Stubbe Sø er i dag 
så lav, at søen antagelig vil kunne opnå god økologisk 
tilstand indenfor en årrække. Stubbe Sø vil i fremtiden 
indgå i overvågningen i henhold til både Vandrammedi-
rektivet og Habitatdirektivet, idet søen er udpeget som 
habitatområde. Stubbe Sø vil formodentlig blive under-
søgt i en 3-årig cyklus med fokus på fysiske, kemiske 
og biologiske kvalitetsparametre. Der skal i henhold 
til Vandrammedirektivet foreligge en indsatsplan for 
søen senest i 2009, og i 2015 skal den have opnået god 
kemisk og økologisk tilstand svarende til målopfyldelse 
jf. Danmarks fortolkning af Vandrammedirektivet.
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Figur 6 .3 .5 . Den beregnede biomasse for de vigtigste arter af fredfisk i Stubbe Sø. Biomassen er beregnet på grundlag af CPUE-værdier 
fra fiskeundersøgelserne foretaget i 1998, 2000, 2001 og 2002 samt erfaringstal som beskrevet i Århus Amt (1999a). Fiskerundersøgel-
serne er foretaget, som beskrevet i vejledningen ”Fiskeundersøgelser i søer” (Miljøstyrelsen, 1990).
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Baggrund og typer af restaureringer
I Danmark er der gennem de sidste 30-40 år gjort en 
stor indsats for at mindske tilførslen af næringsstof-
fer til søerne. Dette er sket i erkendelse af de stigende 
eutrofieringsproblemer og forringet vandkvalitet i ret-
ning af mere uklart vand og faldende biologiske diversi-
tet. Begrænsningen i næringsstoftilførsel er typisk sket 

ved at rense eller afskære spildevand fra punktkilder, 
men på det senere (bl.a. via Vandmiljøplan III, Sønder-
gaard et al., 2003a) er også de mere diffuse og vanske-
ligere håndterbare næringsstofkilder kommet i fokus. 
De to typer af kilder har dog hver deres svagheder og 
styrkesider mht. mulige indgreb (tabel 7.). 

Tabel 7 . Typer og problemstillinger i forhold til eutrofiering af søer fremstillet efter SWOT-metoden (strength, weaknesses, opportunities, 
treaths).

Type/område Styrkesider Svagheder Muligheder Trusler

afskæring og 
rensning af 
spildevand 
mm .

- Velafgrænsede kilder.
- Gode teknologiske mu-
ligheder.

- Hvis rensning, så kun 
ned til en vis koncen-
tration.
- Hvis afskæring, så 
kan spildevand påvirke 
andre vandområder i 
stedet for.

- Yderligere rensning 
og forbedret teknologi, 
men dyrt at fjerne de 
sidste kg P.

- Overløb i forbindelse 
med kraftig nedbør (evt. 
øget i fremtiden med 
klimaforandringer.

Diffus belast-
ning med N 
og P

Høj naturlig bindingska-
pacitet af fosfor i jord.

- Vanskelige definerbare 
kilder.
- Konflikt med ønsket 
om øget/fastholdt høj 
landbrugsproduk-tion.

- Reduceret gødskning.
- Dyrkningsfrie bræm-
mer langs søer/vandløb
- Udtagning af jord fra 
landbrugsdrift evt. på 
baggrund af fastlæg-
gelse af risikoarealer.

- Landbrugsjord tilføres 
stadigvæk           netto 
mere fosfor end der 
fjernes med afgrøder.
- Risiko for øget fremti-
dig belastning hvis øget 
nedbør.

restaurering Mange potentielle mulig-
heder.

- Usikkerhed om vedva-
rende effekter.
- Kun anvendelig ved 
passende lav ekstern 
tilførsel af næringsstof-
fer.
- Nogle restaurerings-
former er relativt dyre.

- Mulighed for mere 
præcise indgreb i takt 
med øget indsigt.
- Indgreb kan løbende 
justeres i forhold til 
observerede effekter.

- Øget belastning i 
fremtiden kan mindske/
ødelægge effekter.
- Opbygning af stor 
fosforpulje i sedimen-
tet øger risiko for skift 
fra klarvandet til uklar 
tilstand.

I mange tilfælde er der imidlertid ikke opnået en til-
fredsstillende vandkvalitet på trods af store investerin-
ger i forbedret spildevandsrensning og mindsket belast-
ning (Søndergaard et al., 1999b). Årsagen kan være, 
at næringsstofreduktionen ikke har været tilstrækkelig, 
men der kan også være tale om en forsinket respons. 
Denne forsinkelse kan skyldes, at sedimentet har opho-
bet en stor pulje af mobilt fosfor, som bidrager internt 
med fosfor, og derved fastholder høje koncentrationer 
af fosfor i søvandet (Søndergaard et al., 2003b). Årsa-
gen kan også være, at nogle af de biologiske forhold er 
udviklet i en retning, så den uklare tilstand fastholdes. 
Dette kan være, at undervandsplanterne er forsvundet 
og har vanskeligt ved at komme tilbage igen, eller at 
der er udviklet en fiskebestand, der gør det vanske-
ligt at skabe en græsningskontrol af planteplankto-
net. Nyere analyser af hvordan søernes fiskebestand 

reagerer i perioden efter at den eksterne fosforbelast-
ning er reduceret viser dog, at fiskesammensætning 
og biomasse i mange tilfælde forholdsvis hurtigt kan 
tilpasse sig mindsket næringsstofindhold (Jeppesen et 
al., 2005b).

I Danmark har disse problemstillinger hovedsagelig 
siden midten af 1980’erne og især i løbet af 1990’erne 
udmøntet sig i en række restaureringsprojekter landet 
over. Restaurering er dermed blevet en metode til opnå 
en bedre vandkvalitet, dog først og fremmest i de søer, 
hvor der i forvejen er gjort en indsats for at mindske 
den eksterne næringsstofbelastning (tabel 7.). Biologi-
ske metoder har været de mest anvendte, i omkring 50 
søer, mens fysisk-kemiske metoder har været anvendt i 
mindre end 10 søer. De biologiske metoder har først og 
fremmest omfattet opfiskning af fredfisk (især skalle 
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og brasen) samt udsætning af rovfisk (især gedde). 
De fysisk-kemiske metoder har omfattet opgravning 
af næringsrigt sediment eller forskellige metoder til at 
fastholde fosfor i sedimentet (se evt. tabel 1.4.1.).

Restaureringsprojekterne er i de fleste tilfælde gen-
nemført af amterne evt. i samarbejde med lokale 
lodsejere eller berørte kommuner og interesseorgani-
sationer. Den praktiske del af restaureringen er ofte 
gennemført i samarbejde med private konsulentfir-
maer, der også nogle gange har stået for præsentation 
og tolkning af resultater. Den mere generelle tolkning 
af resultaterne fra restaureringsprojekter er typisk 
gennemført af de involverede amter, evt. samlet for 
flere projekter på amtsniveau. Set i et landsdækkende 
perspektiv har resultaterne været vurderet af DMU 
eller områder vedr. udsætning af rovfisk af DFU evt. i 
samarbejde med de nationale styrelser og universite-
terne (f.eks. Søndergaard et al., 1998).

Effekter og evaluering af restaureringsprojekter
Resultaterne af restaureringsprojekter gennemført i 
Danmark har været noget varierende, men overordnet 
set er der ingen tvivl om, at der kan opnås betydelige 
effekter på vandkvaliteten ved et passende indgreb. 
Indgreb i fiskebestanden har således i mange tilfælde 
haft betydelig effekt på de øvrige trofiske niveauer og 
søers vandkvalitet i almindelighed. Mange af de danske 
eksempler har vist, at der skabes klarvandede forhold i 
lavvandede søer, hvis en tilstrækkelig del af fredfiskene 
fjernes. Ved den seneste samlede analyse af danske 
restaureringsprojekter i 1998 blev det ud af 21 søer 

med indgreb i fiskebestanden vist, at klorofyl a indhol-
det var mindsket med mere end 50 % i 8 af søerne og 
sigtdybden forbedret med mere end 50 % i 14 af sø-
erne (Søndergaard et al., 1998). Denne analyse var dog 
primært baseret på effekter set de første få år efter et 
indgreb. I Meijer et al. (1999), Hansson et al. (1998) og 
Jeppesen & Sammalkorpi (2002) er der opsummeret 
en række internationale erfaringer omkring brugen af 
biomanipulation som restaureringsværktøj.

Udsætning af geddeyngel har også været anvendt i en 
række danske søer for at påvirke ynglen af fredfiskene 
(Berg et al., 1997; Søndergaard et al., 1997; Skov et 
al., 2003a,b). Udsætningstæthederne og metoder (tids-
punkt mm.) har været ret forskellige, hvilket også gør 
det vanskeligt at vurdere, hvad der er mangel på ef-
fekter og hvad der skyldes ringe omfang af indgrebet. 
Også her er erfaringerne blandede, men den seneste 
opsamling af data vedr. geddeudsætning peger på, at 
der ofte kun ses en ringe effekt (Skov et al., in press).

De andre typer af restaureringsindgreb anvendt i 
Danmark, herunder sedimentfjernelse, iltning af 
bundvand og aluminiumstilsætning har også ofte ført 
til forbedringer, om end effekterne også her har været 
varierende. Sedimentfjernelsen i den 150 ha store 
Brabrand Sø, der indtil videre er det eneste større pro-
jekt af denne art i Danmark, gav kun ringe effekter på 
vandkvaliteten, fordi den eksterne tilførsel stadigvæk 
var høj. Betydningen af den interne fosforbelastning 
blev dog mindsket (Jørgensen, 1998). Det mest omfat-
tende projekt med iltning af bundvand er gennemført 
i Hald Sø, hvor der siden 1985 er tilført ilt til de to 
dybeste steder i søen (Rasmussen, 1998). Tilførslen af 
ilt medførte ikke væsentlige stigninger i den gennem-
snitlige iltkoncentration i bundvandet, men den interne 
belastning med fosfor blev væsentlig reduceret efter 
indgrebet, fra en nettofrigivelse på 1,5-3,7 tons P pr. år 
til en nettotilbageholdelse på 0,3-0,7 tons P pr. år efter 
indgrebet. Det eneste større projekt med aluminiums-
tilsætning er gennemført i den 8 ha store Sønderby Sø 
(Reitzel et al., 2003), hvor effekterne efter de første 
1-2 år har været lovende, men hvor der stadigvæk 
mangler mere langsigtede erfaringer. Der er flere andre 
projekter med aluminiumstilsætning undervejs.

De steder, hvor der har været begrænset effekt, kan 
i de fleste tilfælde henføres til, at indgrebet ikke har 
været tilstrækkelig omfattende, eller at et eller andet 
gik galt undervejs, f.eks. at man i et iltningsprojekt er 
kommet til at bryde et springlag ved for kraftig gen-
nembobling. Begrænset effekt ses også typisk, hvis 

Iltningen af bundvandet i Hald Sø har stået på siden 1985. Her ses 
én af de brugte iltdiffusore. 
Foto: Viborg Amt.
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den eksterne belastning stadigvæk har været for høj. 
Her har det tidligere været pointeret, at det er nød-
vendigt at nedbringe den eksterne fosfortilførsel til et 
niveau, der svarer til, at søkoncentrationen af fosfor i 
ligevægt er under 50-100 µg P/l i lavvandede søer, hvis 
der skal opnås mere permanente effekter. En yderli-
gere komplikation i forhold til at vurdere effekterne 
af et restaureringsindgreb er, at der ofte samtidigt er 
gennemført en reduktion af den eksterne næringsstof-
tilførsel eller at f.eks. en opfiskning er foretaget over 
en længere årrække, så det kan være vanskeligt at 
vurdere en ”før” og en ”efter” situation.

Behov for udvikling og fremtidsperspektivering
Der hvor de største usikkerheder ligger i øjeblikket i 
forhold til at restaurere søer er spørgsmålet vedr. lang-
tidseffekter. Desværre er der ikke beskrevet mange 
indgreb, der viser resultater ud over de første få eller 
måske 5-6 år efter et indgreb. De få danske eksempler, 
der findes med lange tidsserier (f.eks. Væng Sø, Søn-
dergaard et al., 1998) peger dog på, at det kan være 
svært at fastholde effekten af indgrebet. Baggrunden 
er ikke klarlagt, men skal eventuelt søges i indflydelsen 
fra den interne belastning fra puljen af fosfor ophobet i 
søbunden. Denne pulje kan formentlig være med til at 
skabe et ustabilt system, som er følsom overfor klima-

tisk betingede ændringer, som eksempelvis en streng 
vinter, der påvirker undervandsplanterne eller fiskebe-
standen i den ene eller anden retning.

Derudover er der på en række områder både forsk-
ningsmæssigt og anvendelsesmæssigt behov for 
yderligere udvikling for at optimere metoderne til 
restaurering af søer. Dette gælder i forhold til at forstå 
mekanismerne bag den bentisk–pelagiske kobling, 
herunder indflydelsen fra sedimentets næringsstofpulje 
og hvordan den biologiske struktur påvirker tilbagehol-
delsen af næringsstoffer. Talrige eksempler har vist, at 
skift fra uklare til klarvandede forhold fører til betydelig 
øget tilbageholdelse af både fosfor og kvælstof, men 
mekanismerne bagved er ikke klarlagte.

Der er også behov for nærmere at vurdere sammen-
hænge i den eksterne næringsstoftilførsel og under 
hvilke betingelser og eventuelle søspecifikke forhold 
sørestaurering er fornuftig at gennemføre. I den sam-
menhæng er der behov for at vurdere betydningen 
af kvælstof nærmere. Normalt anses fosfor som det 
afgørende næringsstof for tilstanden i søer, men nyere 
undersøgelse peger på, at kvælstof kan spille en vigtig 
rolle for tilstedeværelsen af undervandsplanter og der-
med også for fastholdelsen af den klarvandede tilstand 
(Jeppesen et al., 2005a; Sagrario et al., 2005).

Søens fisk - gedde, brasen, aborre 
og skalle. 
Foto: Thorsten Møller Olesen.
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På metodesiden kan der være uudnyttede muligheder i 
forhold til at forbedre tilstanden i de danske søer. Dette 
gælder eksempelvis anvendelsen af aluminium til at 
fælde og binde fosfor i sedimentet. Det er en metode, 
der har været meget anvendt i USA (Cook et al., 1993), 
men hvis anvendelighed kun er vurderet i begrænset 
omfang i Danmark. Også i forhold til de biologiske 
metoder kan der være behov for en optimering f.eks. i 
forhold til udsætningstidspunkt af geddeyngel og hvor-
dan opfiskningen gennemføres med optimale effekter. 
Mange af de hidtidige indgreb har i et vist omfang haft 
karakter af ”trial and error”.

Strukturreformen, der træder i kraft pr. 1. januar 2007, 
og hvor amternes nuværende arbejdsopgaver deles ud 
på kommunale og nationale myndigheder, betyder, at 
gennemførelsen af sørestaureringer i fremtiden vil ske 

i et andet regi. Dette kan føre til ændrede strategier og 
måske nye samarbejdsformer.

Også implementeringen af Vandrammedirektivet kan 
fremover medføre større og ændret fokus på restau-
rering af søer. I nogle sammenhænge kan restaurering 
og eventuelt gentagne restaureringer ses som en me-
tode til at opnå og bevare en god økologisk tilstand.

Endelig kan klimaændringer, hvor der forventes øget 
temperatur og nedbør føre til, at det er nødvendigt at 
ændre strategi. Effekterne af klimaforandringer er ikke 
afklarede endnu, men øget nedbør vil eksempelvis også 
føre til øget udvaskning af næringsstoffer, hvilket kan 
modvirke de hidtidige forsøg på at reducere søernes 
næringsstoftilførsel (Jeppesen et al., 1992).

Et blik over Hald Sø. Foto: Viborg Amt.
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alge: En- eller flercellet, primitiv sporeplante. Fytoplankton 
= planteplankton = planktonalger er mikroskopiske alger, 
der driver omkring i vandmasserne.

akvatisk: Et andet ord for vand-.

antropogen: Menneskeskabt.

Belastning: Ordet bruges i forbindelse med vores udled-
ning af næringsstoffer til vandmiljøet, som derved belastes. 
Virkningen kan være negativ, hvis belastningen bliver for 
stor.

Bentisk: De processer og organismer, der er knyttet til 
(sø)bunden, er bentiske.

Biomanipulation: Indgreb i fiskebestanden, som normalt 
involverer både opfiskning af fredfisk og udsætning af 
rovfisk.

Biomasse: Vægten af organismer i et bestemt område, 
enten rumfang eller areal. Levende masse; mængden af 
levende materiale til et givet tidspunkt i en population eller 
i et økosystem. Kan måles på forskellig måde, f.eks. som 
levende vægt, tørvægt o.a. Vægten af de organismer, der 
findes inden for et bestemt område opgives som vægt pr. 
rumfangs- eller arealenhed.

Bunddyr: Dyr, som lever på og i søbunden.

DFU: Danmarks Fiskeriundersøgelser – en sektorforsk-
ningsinstitution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri.

DMU: Danmarks Miljøundersøgelser – en sektorforsknings-
institution under Miljøministeriet.

Dyreplankton: Små organismer i vand, som kun har 
lille eller ingen svømmekraft. De føres derfor vilkårligt 
rundt med vandbevægelser. Dyreplankton kaldes også for 
zooplankton.

eutrof: Næringsrig. Anvendes især om søer med en høj 
produktion af planteplankton.

eutrofiering: Angiver søers tilstand ud fra hvor nærings-
rige de er. Der er flere grader af eutrofiering – oligotrof, 
mesotrof, eutrof og hypereutrof (se boks 1.1). 

Faunadød: Når dyr i naturen dør som følge af forgiftning, 
forurening eller lignende.

Fekunditet: Frugtbarhed.

Fiskeplejen: Fiskeplejen giver bedre vilkår for fisk – især 
i søer og vandløb. Det sker ved at medfinansiere restau-
rering af vandløb og søer, udsætte fisk og yngel, forske og 
lave undersøgelser. Midlerne til fiskepleje kommer fra salg 
af fisketegn. 

Fosfor: Se P.

Fouragering: Når dyr provianterer.

Fredfisk: Fisk, som lever af dyreplankton og andre små-
dyr, men ikke af andre fisk.

græsningstryk: I vandmiljø-sammenhænge bruges ordet 
oftest om dyreplanktons græsning af planteplankton, dvs. 
hvor kraftigt dyreplanktonet græsser på/konsumerer plan-
teplanktonet. 

Habitatdirektivet: EU-Direktivet (97/62/EF af 27. oktober 
1997) sikrer naturtyper og arter ved dels at udpege særlige 
beskyttelsesområder og ved dels at sikre at medlemslan-
denes lovgivning beskytter visse arter.

Iltsvind: Situationer, hvor iltkoncentrationen i vandet er 
meget lav. Hvornår koncentrationen af O² bliver kritisk af-
hænger af vandområdets vandtemperatur og saltholdighed. 
I Danmark defineres koncentrationer under 4 mg O²/l som 
iltsvind og koncentrationer under 2 mg O²/l som kraftigt 
iltsvind. Det er dog meget forskelligt, hvor følsomme dy-
rene er.

Kvælstof: Se N.

Lagdelt: I naturlige vande er der mulighed for at vandmas-
serne bliver lagdelt. Denne lagdeling opstår ved vægtfylde-
forskelle i vandmasserne og kan være betinget af tempera-
tur eller saltindhold. 

Lobeliesø: Klarvandet, næringsfattig søtype med et lille 
indhold af bikarbonat (HCO3) i vandet og en karakteristisk 
vegetation af grundskudsplanter, bl.a. Lobelia dortmanna 
(Tvepibet lobelia).

MST: Miljøstyrelsen.

Målsætning: Den tilstand udtrykt som f.eks. en sigtdybde 
som politisk fastsættes som (mindste)målet for god tilstand 
i en given sø. Se boks 2.1.1.
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N: Betegnelse for grundstoffet kvælstof (eller nitrogen). 
Kvælstof er ligesom fosfor et plantenæringsstof og har 
betydning for algemængden i søerne.

NoVANA: Det Nationale program for Overvågning af 
Vandmiljøet og Naturen. Programmet er gældende fra 
2004-2009.

Næringsstof: Næringsstoffer er stoffer, som er nød-
vendige for at levende organismer kan opretholde deres 
livsfunktioner. I miljøsammenhæng taler man oftest om 
planternes næringsstoffer. Her er kvælstof- og fosforforbin-
delser de vigtigste.

Opblomstring: Masse forekomster af planteplankton - kal-
det opblomstringer - sker som regel om sommeren i stille 
og varmt vejr.

Organisk stof: Forskellige kemiske forbindelser, hvis ho-
vedbestanddel er kulstof. 

overfladevand: Vandløb, søer og havet samt øvrige områ-
der med frit vandspejl (moser m.v.). 

P: Betegnelse for grundstoffet fosfor (af det engelske phos-
phorous). Fosfor er et plantenæringsstof, der er nødvendigt 
for alle levende organismer, og som i de fleste søer be-
tragtes som den begrænsende faktor for algevæksten. Har 
betydning som næringsstof ved eutrofiering af søer. Fosfor 
akkumuleres i bunden af søerne og kan skabe en kemiske 
træghed, som forsinker forbedringen af vandkvaliteten, når 
den eksterne næringsstoftilførsel afskæres eller reduceres. 

Pelagisk: Dyr, der lever i de fri vandmasser og ikke kom-
mer ned på bunden, lever pelagisk. ‘Pelag’ betyder det 
åbne hav.

Planteplankton: Se alger.

Prædationstryk: Prædation er en betegnelse for et 
rovdyrs angreb på og fortæring af et bytte. Rovfisk som 
gedder præderer bl.a. på skaller og andre fredfisk, og fred-
fisk præderer på dyreplankton. Prædationstrykket angiver 
således, hvor kraftigt prædationen er på et givent byttedyr.  

regionplan: Regionplanen beskriver amtsrådets sammen-
fattende planlægning for arealanvendelsen i et givent amt. 
Den udgør bl.a. et grundlag for, hvordan et amt administre-
rer og varetager opgaver efter loven. 

regnvandsbetingede udløb: Regnvandsbetingede 
udløb omfatter alle regnvandsudledninger til vandmiljøet 

fra afvandede arealer, såsom tagarealer, vejarealer, stier 
og pladser, i det omfang disse er tilsluttet et kloaknet. De 
regnvandsbetingede udløb kan opdeles i separate udled-
ninger af overfladevand, og overløb fra fælleskloakerede 
områder, der udgør en blanding af overfladevand og spilde-
vand.

resuspension: Søbundens opblanding i vandet som følge 
af, at bunden bliver rodet rundt af bølgepåvirkning eller en 
stærk vandstrøm.

retention: Tilbageholdelse (f.eks. af vand i en sø).

Sediment: Bundmaterialet i søer.

Sigtdybde: Den dybde, hvor en cirkulær hvidmalet skive 
(Secchi-skive) bliver usynlig, når den sænkes ned i vandet. 
Sigtdybden er et standardiseret mål for vandets klarhed.

SNS: Skov- og Naturstyrelsen.

Strukturreform: Reformering af den offentlige sektor i 
Danmark med virkning fra den 1. januar 2007. Omfatter 
sammenlægning af kommuner og nedlæggelse af amter, 
som erstattes af færre og større regioner.

trofisk niveau: beskriver en tilstand ud fra mængden af 
næringsstoffer i et vandområde, f.eks. en sø. Se boks 1.1.

Udfældning (af fosfor): Tilførsel af kemikalier (alumi-
niumsulfat, ferriklorid m.v.) til søvand (eller spildevand), 
hvorved opløste fosforsalte omdannes til uopløselige fosfor-
forbindelser, som fælder ud og derved fjernes fra vandet.

Udvaskning: Proces, hvor vand fjerner stof fra en fast 
fase. Jorden mister vigtige næringsstoffer ved udvaskning, 
hvor jordens næringsstoffer opløses i nedsivende regnvand 
og siver ned til grundvandet eller føres til søer og åer, hvor 
kvælstof og fosfor kan forårsage problemer med overpro-
duktion af alger (eutrofiering).

Vandmiljøplaner: Tiltag til forbedring af vandkvaliteten i 
danske vandområder. Se kapitel 1.2.

Vandrammedirektivet (Vrd): EU ś Vandrammedirektiv 
(DIR. 2000/60/EF af 23. oktober 2000) lægger op til en 
helhedsorienteret tilgang til vandområdeplanlægning og 
regulering. Administration og regulering skal ske inden for 
afgrænsede vandområder svarende til såkaldte afstrøm-
ningsområder.
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