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1 SAMMENFATNING 

 

Ud fra eksisterende data er vandremuslingens effekt på danske søer beskrevet. Vandremuslingen har indtil 

for få år siden kun forekommet i relativt få søer i Danmark. Udviklingen i fire af disse søer Brassø, Fårup Sø, 

Jelssøerne og Furesø er beskrevet siden vandremuslingens indvandring i de respektive søer. Der er forskel 

på hvor lang tid arten har været i søerne, men for alle fire søer gælder det, at der har været en markant ef-

fekt på de øvrige miljøforhold som konsekvens af vandremuslingens indvandring. Bestanden af vandremus-

linger vokser hurtigt efter indvandring og har en stor effekt på søerne, idet algemængden reduceres og sø-

vandet bliver mere klart. Den reducerede algemængde påvirker fiskebestanden, såvel den samlede fiske-

biomasse som fiskesammensætningen og det mere klare vand skaber forbedrede vilkår for undervandsve-

getationen, der kan øge dækningsgrad og dybdegrænse. 

 

De ændringer, som er registreret i de fire søer, kan genfindes, når miljøvariable i sammenlignelige danske 

søer med og uden forekomst af vandremusling analyseres. Ud fra data indhentet primært fra det nationale 

overvågningsprogram for søer, NOVANA viser rapporten blandt andet, at søer med vandremuslinger har et 

lavere klorofylindhold, større sigtdybde og en anden artssammensætning af fytoplankton end søer uden 

vandremusling ligesom dyreplanktonbiomassen ændres i søer med vandremusling. 

 

Vandremuslingens indvandring medfører altså umiddelbart mere klart vand og en udvikling imod en tilstand, 

der opfylder søens målsætning. Det skal imidlertid understreges, at de observerede systemændringer i søer 

med vandremusling i forhold til søer uden vandremusling ganske vist ændrer søens tilstand i en positiv ret-

ning, men samtidigt er et udtryk for ustabile forhold, hvor de belastningsmæssige forudsætninger ikke er 

ændret i en grad, der modsvarer søens aktuelle tilstand vurderes ud fra mængden af klorofyl. Mængden af 

planktonalger i en sø er afhængig af søens belastning med fosfor og kvælstof. Bestandsstørrelse og individ-

tæthed af vandremuslinger i en sø afspejler således indirekte søens belastning med fosfor og kvælstof og 

dermed søens produktion. Vandremuslingens bestandsstørrelse i en given sø kan således sandsynligvis 

kontrolleres/reduceres ved at regulere på /nedsætte belastningen af søen. En klorofylkoncentration på min-

dre end 15-20 µg Chl a/l vil medføre, at vandremuslingen ikke længere kan opretholde så store bestande, at 

f.eks. naturligt forekommende arter skubbes ud. 

 

En stor bestand af vandremuslinger vil gennem græsning på planktonalgerne reducere mængden af plank-

tonalger i søer og der vil registreres en nedgang i koncentrationen af klorofyl-a. Dette vil isoleret set kunne 

tolkes som en forbedret miljøkvalitet. Imidlertid kan en stor mængde af vandremuslinger samtidig betyde, at 

det naturlige plante- og dyreliv i søen påvirkes negativt – så miljøkvaliteten i realiteten er forringet.  

 

Udviklingen i ”vandremuslingesøerne” og de komplekse systemeffekter af vandremuslingens indvandring 

illustrerer således behovet for at anvende flere kvalitetsparametre til at beskrive søtilstand, indsatsbehov og 

målsætning og ikke kun basere vurderinger og planlægning på en klorofylkoncentration, som netop i forbin-

delse med vandremuslingens indvandring i særlig grad påvirkes. 

 

Mere indgående kendskab til vandremuslingens effekt på danske søer og vandløb kræver således specifikke 

undersøgelser tilrettelagt til formålet. Nærværende rapport skal ses som et forberedende arbejde til at foku-

sere sådanne undersøgelser og der er i rapporten peget på områder, der med fordel kan undersøges yderli-

gere. 

 

 

2 INTRODUKTION 
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Vandremuslingen stammer oprindeligt fra Østeuropa og landene omkring det Kaspiske hav. Arten har imid-

lertid spredt sig voldsomt og findes nu på Skov - og Naturstyrelsens liste over invasive arter i Danmark. Van-

dremuslingen har været registreret i et mindre antal søer og større vandløb i Danmark i en lang årrække, 

men i de senere år er forekomsten øget markant. Vandremuslingen kan have stor effekt på de ferskvands-

systemer, hvori den forekommer. Den forøgede udbredelse har medført et behov for at vide mere om artens 

effekt på danske ferskvandssystemer. Samtidigt vil det være relevant at få et nøjere kendskab til artens fakti-

ske forekomst i Danmark i dag. 

 

Gennem en effektiv fødeoptagelse og en stor spredningskapacitet er det ikke blot de hjemmehørende fersk-

vandsmuslinger, som påvirkes, men økosystemet generelt. Muslingernes filtrering af vandet og deres føde-

optagelse reducerer blandt andet planktonmængden. Dette påvirker såvel de arter, der også lever af plank-

ton, som fiskebestanden i søer og vandløb, idet fiskenes fødegrundlag reduceres. Lysforholdene i vandet 

ændres ofte, når store mængder plankton fjernes og dette har stor betydning for planterne i søer og vandløb. 

 

Masseforekomst af vandremuslinger forringer samtidigt substratforholdene for andre organismegrupper og 

kan indebære problemer for den menneskelige aktivitet i søer og vandløb i forhold til funktionalitet af eksem-

pelvis sluser, bådmotorer oa. 

 

 

3 PROJEKTBESKRIVELSE 

 

Dette projekt vil ud fra eksisterende data beskrive vandremuslingens effekt på søer og vandløb i Danmark. 

Analysen vil dels beskrive sammenhænge uddraget af data fra det nationale overvågningsprogram for søer 

fra perioden 1989-2008, men også gennemgå konkrete søer og større vandløb, hvor vandremuslingen fore-

kommer, med det samlede formål at give et overblik over artens hidtidige effekt på danske ferskvandssyste-

mer.  

 

Generelle træk og mønstre, som den forøgede udbredelse af vandremuslingen har medført, vil blive beskre-

vet, men også mere specifikke forhold vil blive diskuteret. 

 

Projektet skal ses som en opfølgning på de indledende undersøgelser af forekomsten af vandremusling i 

Gudenåsystemet og udredningen om vandremuslingen, som blev foretaget i 2009 af Orbicon A/S for Gu-

denåkomiteen og som resulterede i rapporterne: ”Screeningsundersøgelse af vandremuslingens forekomst i 

Gudenå-systemet, maj-juni 2009” og ”Opsummering af foreliggende viden om vandremuslingens biologi og 

økologi med fokus på forekomsten i Danmark og betydningen for vandløbs- og søforvaltningen i Gudenå-

systemet”, hvor Orbicons screening efter vandremusling i Gudenåsystemet påviste en øget forekomst af 

arten og pegede på en række spørgsmål og udfordringer som følge heraf.  

 

Vandremuslingens forøgede forekomst giver en række forvaltningsmæssige udfordringer i disse år. Den 

miljøforbedrende indsats, som skal ske i forbindelse med implementeringen af Vandrammedirektivet gennem 

udmøntningen af Vandplanerne er i vid udstrækning centreret omkring klorofylkoncentrationen i søvand. 

Store forekomster af vandremuslinger giver umiddelbart mere klart vand i søerne og ændrer derfor forholdet 

mellem klorofylkoncentration og mængden af forurenende stoffer. Dette medfører et forvaltningsmæssigt 

behov for viden og værktøjer til den administrative håndtering af vandremuslingens forøgede forekomst i 

relation til den øvrige miljøindsats. 

 

Denne rapport er finansieret af Naturstyrelsen med reference til Hans Erik Svart, Naturstyrelsen København 

og Peter Kaarup, Naturstyrelsen Århus. Rapporten er i øvrigt udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsens 

lokale enheder i Århus, Roskilde og Ribe, hvor Mads Ulrik Kousgård, Bodil Aavad Jacobsen, Helle Jensen 

og Inge Christensen har udarbejdet rapportens ”case-studies”. 
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4 MATERIALER OG METODER  

 
4.1 Tilgængelige data  

 

Til at vurdere effekten af vandremusling i danske søer har vi i dette projekt anvendt data fra det nationale 

overvågningsprogram for søer (NOVA/NOVANA) samt data fra andre søundersøgelser foretaget i de sidste 

25 år. Det generelle formål med det nationale overvågningsprogram er at beskrive de danske søtypers na-

tur- og miljøtilstand samt udviklingen heri ved måling af en række fysiske, kemiske og biologiske variable. 

Vandremuslingen indgår imidlertid ikke i overvågningssprogrammet, ligesom de søundersøgelser, vi i øvrigt 

har inddraget, heller ikke har været fokuseret på vandremuslingen. Derfor vil vi anvende en række indirekte 

mål for artens effekt ved at sammenligne kemiske og biologiske forhold i søer med kendt forekomst med 

søer uden forekomst af vandremuslinger. 

 

I alt omfatter analysen 15 søer med kendt forekomst af vandremusling. Alle 15 søer er eller har i forskelligt 

omfang været en del af overvågningsprogrammet. Ni søer ligger på Sjælland og seks i Jylland (figur 1).  

Der er relativ stor variation i såvel areal som dybde (tabel 1).  

 

Tabel 1. Gennemsnitsdybde og areal for de 15 søer med forekomst af vandremusling.  Søerne er : Bastrup Sø, Brassø, 

Frederiksborg Slotssø, Furesø, Fårup Sø, Hylke Sø, Jels Midtsø, Jels Nedersø,  

Knudsø, Sct. Jørgens Sø – syd, Sct. Jørgens Sø – nord, Tissø, Esrum Sø, Sortedamssøen, Bagsværd Sø. 

 

 

Datamaterialet omfatter altså primært større søer med en vis vanddybde. Af de 15 søer er der kun to søer – 

Sortedamssøen og Bagsværd Sø som har gennemsnitsdybder mindre end 3 meter.  

 

Til sammenligning har det samlede antal danske søer større end 5 ha en gennemsnitsdybde og - median på 

henholdsvis 5,6 og 4,3 meter (Søndergaard et al., 2003). 

 

I 2010 og 2011 er vandremuslingen registreret i andre midtjyske søer. Data fra disse søer indgår ikke i de 

egentlige analyser, men er inddraget til perspektivering.  

 

Vandremuslingens kendte forekomst i Danmark er altså primært fra større og dybere søer. Derfor vil de føl-

gende dataanalyser omhandle søer med middeldybde større end 3 meter. Hvilket betyder, at der i analysen 

er 13 søer med forekomst af vandremusling og 73 søer uden vandremuslinger. Det er i den sammenhæng 

testet, at der ikke er signifikant forskel på hverken middeldybde eller areal af søerne i de to testgrupper med 

og uden vandremusling (Student’s t-test, p< 0,05). Dog er der en tendens (men ikke signifikant) til, at søer 

med vandremusling er større end søer uden. 

 Gns. dybde (meter) Areal (ha) 

Gennemsnit 6,38 392 

Median 4,99 105 

Minimum 1,43 6 

Maksimum 13,73 1730 

Antal 15 15 
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Figur 1. Kort med angivelse af søer med kendte bestande af vandremuslingen – 2011. 1. Sct. Jørgens Sø-S, 2. Sct. 

Jørgens Sø-N, 3. Sortedams Sø, 4. Bagsvær Sø, 5. Furesø, 6. Bastrup Sø, 7. Frederiksborg Slotssø, 8. Esrum Sø, 9. 

Tissø, 10. Brassø, 11. Knud Sø, 12. Hylke Sø, 13. Fårup Sø, 14. Jels Midtsø, 15. Jels Nedersø 

 

I de fleste af datamaterialets søer er der foretaget flere undersøgelser siden 1989. Derfor er antallet af un-

dersøgelsesår i de enkelte analyser væsentligt større end henholdsvis 13 og 73 og de enkelte søer kan i 

analysen vægte forskelligt. Analyserne tager dermed ikke udgangspunkt i den enkelte sø, men fokuserer i 
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stedet på at beskrive forskelle og ligheder i søer med og uden vandremusling ud fra samhørende målinger i 

de enkelte års undersøgelser.  

 

Som nævnt har den typiske søundersøgelse i Danmark ikke omfattet vandremusling, uanset om arten fore-

kommer i søen eller ej. Der er dog foretaget specifikke undersøgelser af vandremuslingens forekomst i Jels-

søerne, Fårup Sø og Furesø. Udviklingen i disse tre søer og vandremuslingens rolle heri vil blive beskrevet i 

rapporten foruden Brassø og Remstrup Å (Gudenåens afløb fra Brassø). De sidste to lokaliteter er taget med 

for at illustrere den udvikling, som sker i Gudenåsystemets søer i disse år og vandremuslingens betydning 

herfor. 

 

 

4.1.1 Statistisk metode 

 

De statistiske analyser er altså baseret på data fra to grupper af søer. Søer med og uden bestande af van-

dremuslinger. For et antal parametre beregnes års- og sommergennemsnit for de enkelte søer og en given 

sø kan bidrage med flere års- og sommergennemsnit til de statistiske analyser. For at simplificere analyser-

ne betragtes alle gennemsnit som værende statistisk uafhængige også for gennemsnit fra den samme sø. 

Til at teste niveau for de to grupper anvendes en standard Student’s t-test, Snedecor & Cochran, 1989, og til 

analyse af sammenhænge anvendes standard lineær regressionsmetoder efter at både y- og x – værdier er 

transformeret med den naturlige logaritme. 

 

De følgende dataanalyser vil som nævnt blive foretaget på søer med gennemsnitsdybder større end 3 meter, 

hvor det tilgængelige datamateriale omfatter 13 søer med vandremusling og i alt 73 søer uden i perioden fra 

1989 til 2008. Adskillelse af søer med gennemsnitsdybder større og mindre end 3 meter sker for at tage 

højde for, at der er forskel i relationerne mellem de biologiske og kemiske variable i søer med gennemsnits-

dybder større end og mindre end 3 meter, hvilket blandt andet skyldes, at dybere danske søer typisk er mere 

klarvandede og har en højere forekomst af blandt andet undervandsvegetation end lavvandede søer ( Søn-

dergaard et al, 2009). 

 

Den horisontale fordeling af vandremusling kan varierer i den enkelte sø og dermed også vandremuslinger-

nes lokale påvirkning på miljøforholdene. De anvendte data repræsenterer gennemsnitsdata typisk indhentet 

fra søernes dybeste punkt, hvor der sandsynligvis ikke forekommer større bestande af vandremusling. Data 

repræsenterer dermed ikke vandremuslingens påvirkning lokalt i den enkelte sø, men er udtryk for søens 

generelle kemiske og biologiske sammenhænge med eller uden vandremusling. 

 

Da der ikke er lavet undersøgelser af vandremuslingens kvantitative forekomst i de undersøgte søer, er der i 

analyserne heller ikke taget højde for eventuelle variationer i individtæthed og biomasse. 

 

Som nævnt er vandremuslingen ikke en del af NOVANA-programmet og de præsenterede sammenhænge 

er derfor fundet ud fra indirekte mål for forekomst. Yderligere er der relativt stor variation i datamaterialet. 

Resultaterne skal således primært betragtes som beskrivelse af en række tendenser for sammenhæng. En 

detaljeret analyse af vandremuslingens effekt på biologiske og kemiske forhold i danske søer vil kræve 

egentlige undersøgelser specifikt planlagt til formålet. Denne rapport skal således ses som en beskrivende 

analyse af danske forhold, som kan bidrage til at fokusere sådanne undersøgelser. 

 

 

5 LIDT OM INVASIONSTEORI ETC. 
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I forbindelse med tilførsel/introduktion af en ny art i et økosystem vil den nye art i mange tilfælde ikke få suc-

ces, men enten hurtigt dø ud igen eller etablere sig som en del af det ”naturlige” økosystem uden at komme 

til at dominere hverken i form af abundans, biomasse eller aktivitet f.eks. i form af energistrøm og nærings-

stofomsætning. En arts succes ved introduktion er afhængig af invasions-/tilførselstrykket – d.v.s. hvor man-

ge individer tilføres og hvor ofte sker det. I forbindelse med højere organismer er det naturligvis afgørende, 

om der tilføres både hanner og hunner, så der efterfølgende kan ske en formering.  

 

Ifølge klassiske øbiogeografisk teori stiger invasionstrykket med faldende afstand til kildebestanden. Det må 

således forventes, at man på en given lokalitet oftest vil få tilført arter fra nabo-områderne, men arter fra 

fjerntliggende områder sjældent vil blive tilført lokaliteten. 

 

I hvor høj grad en given art tilføres en ny lokalitet er meget afhængig af den enkelte arts mobilitet og evne til 

at overleve på rejsen fra kildebestanden til det nye område. Edderkopper og flyvende insekter samt fugle har 

et meget stor potentiale til spredning, fordi de kan tilbagelægge store afstande på meget kort tid enten ved 

selv at flyve eller ved at blive blæst/båret af vind. Arter med robuste hvilestadier som f.eks. frø, æg eller cy-

ster kan ligeledes spredes over store afstande, fordi de kan overleve i lang tid under de ”dårlige” rejsefor-

hold.  

 

Invasive arter er arter, som har en god evne til at etablere sig i nye økosystemer, og som hurtigt opbygger så 

store bestande, at de i større eller mindre grad udkonkurrerer lokale arter og får betydning for energistrøm og 

næringsstofomsætning. Invasive arter får ofte succes, fordi de arter, som holder dem i ”skak” på deres origi-

nale lokalitet, ikke er fulgt med på rejsen til den nye lokalitet. Det kan være rovdyr, parasitter, sygdomsfrem-

kaldende mikroorganismer og konkurrerende arter. 

 

Det generelle billede af en invasiv arts invasion af en ny lokalitet følger et fastlagt mønster: 

 

1. introduktion af arten på den nye lokalitet 

2. etablering lokalt på lokaliteten 

3. spredning ud over lokaliteten baseret på en lokale ”start” population  

4. voldsom populationsvækst – med stigende konkurrence overfor andre på lokaliteten 

5. etablering af stor population, som kan overgå den naturlige bærekapacitet for arten 

6. Integration af arten ind i det ”naturlige” økosystem – ofte med en populationsstørrelse, som er redu-

ceret i forhold til den maksimale under invasionen 

For vandremuslingens vedkommende må spredningshistorien formodes at se således ud for Gudenåsyste-

met: 

 

1. Vandremuslingen introduceres til Knud sø 

2. Der opbygges en lokal bestand i Knud Sø  

3. Bestanden formerer sig og spredes effektivt nedstrøm Knud Sø ved de små langtidslevende plank-

toniske muslingelarver  

4. Der opbygges store bestande i Gudenåsystemet, hvor der er egnet fast substrat 
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5. Naturligt forekommende muslingearter kommer under pres p.g.a. konkurrence om plads og føde 

samt stresses af vandremuslingen, som sætter sig fast på de andre muslinger og forhindrer dem i at 

bevæge sig og indtage føde 

6. Der opbygges revstrukturer som skubber den naturligt forekommende natur ud 

7. Vandet i Gudenåsystemet bliver markant klarere 

8. I løbet af de efterfølgende år ses der tegn på at bestanden sulter lokalt, fordi produktionen af alger 

ikke er tilstrækkelig til at understøtte god vækst af den ”for store” bestand. Den markante nedgang i 

tilgængeligheden af føde i form af planktonalger har sandsynligvis også negative konsekvenser for 

andre af dyrene i Gudenåsystemet, som også sulter – mens det klare vand medfører grundlæggen-

de ændringer i energistrømmen og fødenetstrukturen i søerne som i højere grad end før vandremus-

lingen dirigeres ned på søbunden. 

9.  I de efterfølgende år vil bestanden af vandremuslinger sandsynligvis reduceres, så den er tilpasset 

de lokale produktionsforhold og der vil opstå en situation, hvor bestandsstørrelsen stabiliseres eller 

vil variere mellem årene på dette lavere niveau.   

Det skitserede forløb for Gudenåsystemet underbygges af at lignende populationsudviklinger er observeret i 

bl.a. Furesøen og Fårup Sø samt ved undersøgelser i den europæiske del af det tidligere Sovjetunionen 

(figur 2). 

 

 
Figur 2. Modelberegnet populationsdynamik af vandremuslinger (fuldt optrukket linje), fytoplankton (stiplet linje) og fisk 

(afbrudt linje). Modelberegningerne afspejler in-situ observationer, Karnaukhov & Karnaukhov 1992. 

 

 

6 VANDREMUSLINGENS HISTORIE I DANMARK 

6.1 introduktion 

Vandremuslingen stammer fra områderne omkring det Kaspiske Hav og Sortehavet, hvorfra den i forrige 

århundrede spredte sig til Mellemeuropa. Arten er dog fundet i fossile aflejringer i Central- og Vesteuropa, 
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men da det ikke har været muligt for vandremuslingen at re-kolonisere de europæiske egne naturligt, betrag-

tes den i dag som invasiv art i blandt andet Danmark. 

 

6.2 Udbredelse 

Vandremuslingen blev første gang registreret i Danmark i 1843 i en lille sø i København (Jensen, 2004). I 

1915 er arten registreret i Furesø (Otterstrøm,1916 og Wesenberg-Lund, 1917) og i 1926 blev den fundet i 

Esrum Sø. Siden da har arten bredt sig langsomt på Sjælland til eksempelvis Bastrup Sø og Susåen. I 1997 

blev arten også registreret i Frederiksborg Slotssø. 

 

Omkring 1950 dukkede vandremuslingen op i Jylland i Jels-søerne, hvor den ret hurtigt blev hyppig. I starten 

af 1990’erne blev arten fundet i Fårup Sø, hvor den i 2000 blev registreret i meget store forekomster og i 

2006 blev vandremuslingen første gang registreret i Gudenåsystemet i Knud Sø ved Ry. Siden da har arten 

bredt sig til de øvrige store søer i Gudenåens hovedløb, hvor vandremuslingen i 2009 tillige blev fundet i 

Skanderborg Sø, Mossø, Jul Sø, Borre Sø og Brassø, i 2010 i Silkeborg Langsø’s øst- og midterbassin samt 

i Tange Sø og i 2011 er vandremuslingen også registreret i Stilling-Solbjerg Sø i Århus Å -systemet. 

 

Vandremuslingen spreder sig naturligt ved at larverne ”drifter” med strømmen til nedstrømsliggende vandom-

råder. Muslingen har således ikke spredt sig fra det Kaspiske Hav til Mellemeuropa og videre til Danmark ad 

naturlig vej, men ved at voksne individer eksempelvis har siddet fast på en båd eller ved at larver af vandre-

muslinger er blevet spredt via menneskelig aktivitet af den ene eller anden form. Vandremuslingen har et 

stort spredningspotentiale til nedstrøms vandområder, men vil kun sprede sig langsomt fra det ene vandsy-

stem til det andet og det er således karakteristisk for arten, at den har spredt sig relativt langsomt siden in-

troduktionen i Danmark.  

 

 

6.3 Populationsdynamik 

Når vandremuslingen invaderer et nyt område med gode livsbetingelser er det karakteristisk, at bestanden 

kan vokse eksplosivt, se f.eks. Stanczykowska og Lewandovski, 1992. Undersøgelser fra blandt andet Øst-

europa viser, at vandremuslingen øger sin forekomst langsomt i de første år efter indvandring, men at popu-

lationen derefter hurtigt forøges markant og når et maksimum efter 10 – 15 år. Efterfølgende falder populati-

onen langsomt til et mere stabilt niveau (Karnaukhov og Karnaukhov,1992). 

 

En lignende populationsudvikling er blevet registreret i Furesø, hvor vandremuslingen blev registreret første 

gang i starten af 1900-tallet af Wesenberg Lund. I 1916 beskrev han, at han fandt arten på alle faste gen-

stande i søen, (Larsen, 2004), og også i Fårup Sø, hvor vandremuslingbestanden på få år voksede til om-

kring 1,3 mia. individer med op til 94.000 individer pr m
2
 (Vejle Amt, 2006). 

 

I såvel Furesø som Fårup Sø men også i de øvrige danske søer, hvor vandremuslingen er forekommet i en 

årrække, tyder diverse beskrivelser på, at bestanden fra et initialt meget højt niveau er faldet til en væsentligt 

mindre og mere stabil bestand i løbet af en årrække. 

 

 

6.4 Vandremuslingens negative effekter 

6.4.1 Effekter på drift etc. 

I Danmark synes vandremuslingen kun i et enkelt tilfælde at have givet anledning til skader. I 1909 blev kø-

lesystemet på Østre Elektricitetsværk i København ved Sortedamssøen blokeret så effektivt af vandremus-

linger, at der i løbet af en uge måtte fjernes 3 millioner muslinger for at rense det (Otterstrøm, 1916).  
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I forbindelse med vandindtag fra Tissø er det nødvendigt rutinemæssigt at fjerne vandremuslinger fra rør og 

pumper. Frits Klemmensen fra Kalundborg Forsyning oplyser i 2008 følgende ”Vi har jævnligt problemer med 

muslinger i vores indtag og ledningsnet, bl.a. renser vi indtagsledningerne i søen. Vandet køres igennem en 

finmasket si, men muslingelarverne er så små at de kan passere, og kommer ind og sætte sig i ledningen. 

En gang imellem sendes en svamp igennem for at rense ledningen Pga. af flowet i ledningen bliver muslin-

gerne revet med ind til forbrugerne, som selv har sat filter på. Omfanget varierer meget afhængig af årsti-

den.”  

 

I forbindelse med vandremuslingens forekomst i andre danske søer med vandindtag og sluser kan det for-

ventes, at det løbende er nødvendigt at holde riste, rør og pumper samt sluseporte fri for vandremuslinger.  

 

Det ser ikke ud til, at vandremuslingens invasion af f.eks. Gudenåsystemet indtil nu har fået nogen markant 

praktisk betydning hverken for slusepraksis eller ”bådfolket”. I hvor høj grad fritids- og lystfiskeriet er påvirket 

af de ændringer vandremuslingen har betydet/vil komme til at betyde for fiskebestanden er uvist. 

 

I udlandet har vandremuslingen forårsaget skader i millionklassen, f.eks. ved at blokere indtaget til kølevand 

på kraftværker. I USA blev Vandremuslingen indslæbt i 1986 med ballastvand til Øvre Søerne gennem St. 

Lawrencekanalen og har nu spredt sig til Mississippi og en del af østkystfloderne. Der meldes især om store 

skader på vandindtag, sluser etc. I 1995 blev skaderne i USA opgjort til 70 mill. $ (O´Neill, 1997), og de for-

ventes at stige, ifølge den amerikanske hærs ingeniørkorps, til 5 milliarder $ i år 2000. 

 

 

 

7 CASE STUDIES  

De følgende cases vil illustrere fire forskellige søtyper og et stort vandløb, hvori vandremuslingen forekom-

mer. Undersøgelserne er foretaget i forskellige sammenhænge og derfor er datamaterialet også forskelligt 

for de fem lokaliteter. 

 

 

7.1 Brassø og Borre Sø 

Brassø og Borre Sø ligger mellem Sejs og Silkeborg i Silkeborg kommune som de nederste af de fire Him-

melbjergsøer mellem Ry og Silkeborg og gennemstrømmes således af Gudenåen. Der er en stor rekreativ 

udnyttelse af søerne til sejlads, fiskeri, badning m.m.  

 

Begge søer er udpeget som badevandssøer (jf. badevandsdirektivet). Borre Sø indgår desuden i udpeg-

ningsgrundlaget for Habitatområde H 181 ”Silkeborgskovene” med naturtype 3150, ”Næringsrige søer med 

flydeplanter eller store vandaks”. Endvidere er søen en del af Natura 2000-område nr. 57.  

 

Oplandet til Brassø og Borre Sø er meget stort og miljøet i søerne er kraftigt påvirket af Gudenåen, som 

tilfører store vandmængder og dermed næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse og punktkilder. 

Vandkvaliteten afhænger i høj grad også af forholdene i opstrøms liggende søer. 
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      Brassø/Borre Sø  

 

7.1.1 Kort beskrivelse af søtilstand i Brassø og Borre Sø 

Tilstanden i Borresø og Brassø er stort set ens og undersøgelser i den ene sø giver et udmærket indtryk af 

tilstanden i begge søer på det givne tidspunkt (Naturstyrelsen Århus, 2011).  

 

Indholdet af fosfor og kvælstof i søerne er reduceret siden 1980’erne i takt med den forbedrede rensning af 

spildevand og øvrige generelle tiltag i forbindelse med vandmiljøplanerne. Faldet i såvel næringsstofindhold 

som klorofylkoncentration er fortsat i de senere år. På figur 3 kan man se, at klorofylindholdet er reduceret 

kraftigt i de senere år fra ca. 35 µg/l i 2005 til bare 5 µg/l i 2011 og sigtdybden er mere end fordoblet til næ-

sten 4 meter. Fosfor- og kvælstofindholdet er reduceret til hhv. 0,066 mg P/l og 0,7 mg N/l i 2008, men der er 

dog en tendens til at næringsstofniveauet har været stigende igen i de sidste par år – en stigende tendens, 

som altså ikke kan aflæses i klorofyl og sigtdybde. 

 

Undersøgelser i Borre Sø i 2009 viste, at sommergennemsnittet for klorofyl-a var på 8 µg/l. Sigtdybden var 

på 4,3 meter og vandet var klart i hele sommerperioden. Fosfor- og kvælstofindholdet var på hhv. 0,093 mg 

P/l og i 0,850 mg N/l.  

 

Der er altså sket et markant fald i indholdet af klorofyl i Borre Sø og Brassø i de senere år og sigtdybden er 

steget til et sommergennemsnit over fire meter. Næringsstofindholdet er også blevet mindre, men reduktio-

nen er dog ikke så markant som for klorofyl. 
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7.1.2 Vandremuslingen i Brassø og Borre sø 

Vandremuslingen blev første gang registreret i Søhøjlandet i 2006. Siden da har arten etableret sig i relativt 

store forekomster i de store søer omkring Silkeborg og findes nu talrigt på lavere vand i alle de søer mellem 

Mossø og Tange Sø, som Gudenåen strømmer igennem. Der findes ikke nogen egentlige undersøgelser af 

forekomst og udbredelse i søerne, men spredte observationer på lavt vand bekræfter, at vandremuslingen er 

udbredt og tillige forekommer i stort antal i Remstrup Å (Gudenåens afløb fra Brassø). 

 

 

 

 
 

 

Figur 3. Sommergennemsnit for total fosfor, total kvælstof, klorofyl og sigtdybde i Brassø i måleårene fra 1992 til 2011. 

 

 

7.1.3 Biologiske forhold 

 

7.1.3.1 Plankton 

Der foreligger ikke nyere planktonundersøgelser i Borre sø men i 1999 blev der udtaget 19 algeprøver i Jul-

sø, én af de andre store Himmelbjergsøer, som ligger opstrøms Borre Sø, og hvis tilstand er sammenlignelig 

med Borre Sø og Brassø. De algearter, som blev fundet her, er arter, der typisk findes i fosforforurenende 

søer i Danmark. Generelt dominerede kiselalger i årets første halvdel og blågrønalger i den sidste halvdel af 

året primært Microcystis spp og Anabaena spp.  

 

Planktonanalyser for Brassø 2011 viser, at sommerplanktonet var meget ”tyndt” med et biomasseniveau på 

0,5 mm
3
/l som svarer til ca. 1 µg chl a/l og sigtdybder > 3-4 m. Planktonsamfundet var domineret af alminde-

lige kiselalger. Mængderne af blågrønalger i 2011 var usædvanligt lave og der blev i modsætning til f.eks. 
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2010 og mange af de tidligere år ikke registreret andet end meget lokal vandblomst domineret af arter fra de 

velkendte slægter Microcystis spp og Anabaena spp. 

 

7.1.3.2 Fisk 

I 2005 blev der foretaget en fiskeundersøgelse i Brassø. Det blev bl.a. fundet, at de små fisk (mindre end 10 

cm) domineres af aborre, mens skalle dominerede blandt de større fisk (>10 cm). Søen kunne således be-

tragtes som en aborre-skalle sø, med en dominans af skaller. Artssammensætningen er klassisk for den 

næringsrige og uklare sø, hvor der er gode vilkår for fredfisk som skallen og omvendt knapt så gode forhold 

for aborren. På figur 4 ses, at det høje næringsstofniveau i Brassø afspejlede sig i fordelingen af fisk i søen 

før indvandringen af vandremusling. 

 

  
            

Figur 4.  Fordelingen af antallet af fisk i Brassø over og under 10 cm fanget i garn i 2005 sammenlignet med i 2011. 

 

 

Ud over arterne fanget i garn blev der ved elektrofiskeri yderligere fanget tre- og ni-piggede hundestejler, 

karudser, ål og knuder. Der blev altså i alt fundet 12 arter af fisk i Brassø i 2005, hvilket er et relativt stort 

antal og skyldes, at Brassø er en del af et meget stort vandområde (Gudenåen), hvor der findes forholdsvis 

mange fiskearter. 

 

I 2011 blev der lavet en tilsvarende og sammenlignelig fiskeundersøgelse i Brassø.  

Der blev i alt fanget 1860 fisk i 2005 og stort set det samme i 2011 (1873 fisk). Der blev ligeledes fanget 12 

fiskearter i Brassø i 2011, men det var kun skalle, brasen, aborre, hork, sandart, ål og 3-piggede hundestej-

ler, som var de samme arter som i 2005. Derudover blev der fanget 21 Heltling og få individer af flire, gedde, 

Antal fisk (%) < 10 cm (2005)
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Helt

Smelt

Antal fisk (%) > 10 cm  (2005)
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løje og rudskalle. I forhold til fiskeundersøgelsen i 2005 var skallebestanden halveret (både over og under 10 

cm), mens aborrebestanden > 10 cm var tre gange så stor som i 2005 (samme antal blev fanget af aborrer 

under 10 cm). Aborre var således den dominerende art > 10 cm mens hork var den dominerende fiskeart 

antalsmæssigt under 10 cm. Desuden var sandart gået markant tilbage, eftersom der kun blev fanget 1 

sandart over 10 cm i 2011 i modsætning til 26 i 2005 (figur 3).  

 

De store forskelle i artsammensætning og antallet af fangne fisk i de to undersøgelser kan ses som et resul-

tat af det markant reducerede klorofylniveau siden indvandringen af vandremusling, hvor den reducerede 

algemængde har forringet levevilkårene for fredfisk som skallen men samtidigt har det mere klare vand for-

bedret aborrens muligheder for jagtsucces. Vandremuslingens indvandring i Himmelbjergsøerne har med 

andre ord haft en markant effekt på fiskebestanden, således at fiskesammensætningen i Brassø i 2011 nu 

følger fiskesammensætningen i klare, rene søer, hvor der er dominans af aborrer. 

 

Udviklingen underbygges af resultater af fiskeundersøgelser udført i 2009 af DTU Aqua, hvor én af konklusi-

onerne på undersøgelsen var, at fiskesammensætningen i Brassø i 2009 lignede fiskesammensætningen i 

klare, rene søer, idet skallebestanden var reduceret med ca. en tredjedel mens aborrebestanden var øget 

med ca. en tredjedel og sandart var gået markant tilbage (pers. medd., Søren Berg, DTU Aqua). 

 

 

7.1.3.3 Vegetation 

Der har ikke været undervandsplanter i Himmelbjergsøerne i en lang årrække før indvandringen af vandre-

muslingen i 2006.  

I 2005 blev der eksempelvis lavet en undersøgelse af undervandsvegetationen i Brassø, hvor der ikke blev 

fundet nogen undervandsplanter. De mange alger og det uklare vand i sommerhalvåret gjorde det umuligt 

for undervandsplanterne at etablere sig under vandet. Der blev derimod registreret en udviklet rørskov i lav-

vandede vige, hvor det næringsrige sediment gav ideelle forhold for rørskovens planter. Tilsvarende blev der 

ikke fundet undervandsplanter i Jul Sø ved en større undersøgelse i 2005. 

 

Vegetationen bliver imidlertid nu favoriseret af det klare vand, som er et resultat af vandremuslingens filtre-

ring af algerne, og ved vegetationsundersøgelsen i 2008 i Brassø blev arterne vandkrans, kruset vandaks, 

vandpest og submers gul åkande fundet i lav forekomst. Desuden blev der fundet en relativ stor forekomst af 

trådalger (primært dusk-vandhår (Cladophora glomerata)) med en dækningsgrad på 10 % (RPA) og en dyb-

degrænse på 6 m. De egentlige undervandsplanter havde en dybdegrænse på 1,8 - 1,9 meter og en samlet 

dækningsgrad på < 1 % (RPA). 

 

I 2009 blev der lavet en tilsvarende vegetationsundersøgelse i Borre Sø, hvor den totale dækningsgrad var 

på 1,2 % (RPA) og der blev fundet følgende arter: vandpest, butbladet vandaks, børstebladet vandaks, sub-

mers gul åkande og submers søkogleaks. Dybdegrænsen for vandplanterne var 2,0 meter. 

 

I 2011 blev der igen lavet en vegetationsundersøgelse i Brassø, hvor de samme plantearter som i 2008 blev 

fundet på nær vandkrans. Desuden blev børstebladet - og butbladet vandaks ligeledes fundet i Brassø og i 

øvrigt også i Borre Sø samt en mindre forekomst af spinkel vandaks. Både dybdegrænsen og dækningsgrad 

af planterne var øget i Brassø i 2011 i forhold til 2008 og Borre Sø 2009. 
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Tabel 2. Arter og dybdegrænser (m) fra Brassø og Borre Sø. I 2005 blev der ikke fundet nogle undervandsplanter i Bras-

sø.  

 

7.1.4 Sammenfatning 

Siden vandremuslingens indvandring i Gudenåsøerne er klorofylkoncentrationen reduceret markant og van-

det er blevet mere klart. Der er ikke lavet egentlige undersøgelser, som beskriver sammenhængen mellem 

søernes udvikling og vandremuslingens indvandring, men der er næppe nogen tvivl om, at vandremuslingen 

har haft en væsentlig effekt også på den generelle miljøtilstand i søerne. De seneste undersøgelser foreta-

get i 2011 i Silkeborg Langsø (østbassin) og i 2010 i Jul Sø viser tilsvarende markante reduktioner i klorofyl-

koncentrationen. I Silkeborg Langsø (østbassin) er klorofylkoncentrationen reduceret fra gennemsnitlig 74 

µg/l i 2006 til 12 µg/l i 2011. Tilsvarende er klorofylkoncentrationen i Jul Sø reduceret fra gennemsnitlig 37 

µg/l i 2005 til 11 µg/l i 2010. Som i de andre Gudenåsøer er sigtdybden steget kraftigt i perioden.  

 

Det reducerede klorofylniveau fortæller, at algemængden dels er reduceret men som de sammenlignelige 

algeundersøgelser i Jul Sø viser, også, at der er sket en ændring i sammensætningen af algesamfundet i 

Borre Sø og Brassø.  

 

Den mindre algemængde har haft en markant indflydelse på fiskebestanden, som er ændret til i mindre grad 

at bestå af planktonspisende arter som skalle og i stedet, at aborrer er blevet favoriserede af det mere klare 

vand.  

 

Den større sigtdybde i søerne har medført betydeligt bedre levevilkår for undervandsplanterne. Før vandre-

muslingens indvandring var undervandsvegetation stort set ikke forekommende i Gudenåsøerne. F.eks. var 

der i Brassø i 2005 ingen undervandsvegetation, hvorimod der i 2008 blev registreret fire arter af under-

vandsvegetation, som i 2011 var øget til seks arter med en registreret dybdegrænse for Kruset vandaks på 

2,6 meter. 

 

Alt i alt er Borre Sø og Brassø altså tilsyneladende drevet i en miljømæssig positiv retning parallelt med van-

dremuslingens indvandring, således at vækst og produktion i højere grad nu end i de foregående år foregår 

på søbunden end oppe i vandfasen med mere klart vand og en mere varieret flora og fauna til følge. Som 

det vil blive gennemgået senere i denne rapport er det dog vigtigt at understrege, at det reducerede klorofyl-

indhold, den større sigtdybde og den større dækningsgrad af undervandsplanter ikke er sket som følge af en 

reduceret næringsstoftilførsel og en mindre eutrofiering, men at udviklingen primært er et resultat af vandre-

muslingens påvirkning af de kemiske og biologiske samspil i søen. Dette illustreres blandt andet af, at det er 

den eutrofieringstolerante grønne trådalge Dusk-vandhår, der har oplevet en stor fremgang i søen.   

 Brassø – 2008 Borre Sø – 2009 Brassø - 2011 

Gul åkande, submers 1,9 1,5 1,1 

Vandkrans 1,8   

Alm. Vandpest 1,8 2 2,3 

Kruset vandaks 1,8  2,6 

Børstebladet vandaks  1 1,3 

Butbladet vandaks  1 2,6 

Submers søkogleaks  1,5  

Spinkel vandaks   0,5 
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7.2 Remstrup Å og Nedre Gudenå 

I Gudenåsystemet, nedstrøms Silkeborg er der i 2010 og 2011 registreret store mængder af vandremuslin-

ger både i søer og på vandløbsstrækninger herunder i blandt andet Tange Sø og Silkeborg Langsø’s øst-

bassin. I Silkeborg Langsø’s østbassin er der således opbygget store bestande på lavt vand, mens det ikke 

er undersøgt om vandremuslingen forekommer på dybere vand i søen. Søen modtager vand dels med me-

get lave koncentrationer af fytoplankton fra Remstrup Å, dels vand med høje koncentrationer af fytoplankton 

fra Silkeborg Langsø’s vestbassin, som endnu ikke er blevet invaderet af vandremuslingen. Overvågnings-

data fra det østlige bassin i Silkeborg Langsø viser en markant forøgelse i sigtdybden i løbet af hele perio-

den fra 1973 til 2011 og med en særlig markant forøgelse i sigtdybden fra 2006 til 2011 efter at vandremus-

lingen er vandret ind. I 2011 registreres der således sigtdybder i søen på 1,9 - 2,5 m – mens sigtdybden 

tidligere var på 0,5 - 2 m i sommerperioden. 

 

Nedstrøms Silkeborg Langsø registreres der nu store bestande af vandremuslinger i selve Gudenåen, f.eks. 

ved Resenbro. I forbindelse med vandremuslingens invasion er der blevet registreret stigende mængder af 

vandplanter i åen, som sandsynligvis til en vis udstrækning kan skyldes det mere klare vand i åen (Christen-

sen & Schlünsen 2008) og som har en vis effekt på de lokale oversvømmelser, der er registreret i Gudenåen, 

primært nedstrøms Silkeborg under store afstrømninger.      

 

 

 

7.3 Fårup Sø 

7.3.1 Søbeskrivelse 

Fårup Sø ligger i Vejle Kommune i den øverst del af Grejs Å-vandløbssystemet, der afvander til Vejle Inder-

fjord og videre til Lillebælt. Søens areal er 95,3 ha med en maksimal- og middeldybde på hhv. 11,1 m og 5,6 

m. 

 
Fårup Sø 
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7.3.2 Kort beskrivelse af søtilstand 

Fårup Sø er vurderet som værende i moderat tilstand med et gennemsnitligt klorofylindhold på 25,0 µg/l i 

sommerperioden i 2009. Næringsstofindholdet for fosfor og kvælstof var hhv. 0,095 mg P/l og 0,55 mg N/l. 

Gennem de seneste 20 år er belastningen til søen faldet og koncentrationerne af fosfor og kvælstof i søvan-

det reduceret. Koncentrationen af klorofyl er faldet fra et niveau fra omkring 40 µg/l til ca. 15 µg/l i 2003 og 

2007 og 25 µg/l i 2009. Ligeledes er sigtdybden steget fra knap 1,5 m til et niveau omkring 3,0 – 3,5 m i 2007 

og 2009. Ud fra fosforkoncentrationen i søvandet vurderes det, at klorofylkoncentrationen er lavere end for-

ventet.  

  

 
 

 

Figur 5. Sommergennemsnit for total fosfor, total kvælstof, klorofyl og sigtdybde i Fårup Sø i årene fra 1989 til 2009. 

 

 

7.3.3 Vandremuslingen i Fårup Sø 

Vandremuslingen etablerede sig i Fårup Sø i starten af 1990’erne. I 2000 blev den første undersøgelse af 

udbredelse og biomasse gennemført, hvor det kunne konstateres, at arten forekom på 22 % af søens areal 

med største udbredelse i dybdeintervallet 2 – 5 meter og med en dybdegrænse på 8 – 9 meters dybde. Un-

dersøgelsen blev gentaget i 2006, hvor vandremuslingen havde øget sin udbredelse til nu at dække 30 % af 

søens areal. Dybdegrænsen var uændret, men det blev skønnet, at det samlede antal vandremuslinger var 

faldet fra 1300 mill. i 2000 til 720 mill. i 2006, hvilket svarede til en tæthed på ca. 18.000 muslinger pr. m
2
. Da 

andelen af ældre muslinger var større i 2006 end i 2000, var den samlede biomasse dog steget. Det blev 

vurderet, at dybdeudbredelsen nedadtil var begrænset af blød dyndbund og lavt iltindhold ved begge under-

søgelser og at vandremuslingen i kraft af den store forekomst havde en væsentlig indflydelse på søens til-

stand. 
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7.3.4 Biologiske forhold 

 

7.3.4.1 Plankton 

I Fårup sø ses et signifikant fald i den totale planteplanktonbiomasse (blågrøn-, grøn-, kisel- og furealger) 

sammenfaldende med reduceret totalbiomasse af dyreplankton (hjuldyr, vandlopper samt små cladoceer) 

Det er sandsynligt, at udviklingen kan tilskrives vandremuslingens filtration. Der foreligger dog ikke omfat-

tende undersøgelser af planktonet før 1998 og efter 2003.  

 
Figur 6. Biomasser (årsgennemsnit) for plante- og dyreplankton i Fårup Sø fra 1989 til 2003. 

 

7.3.4.2 Fisk 

I 2006 blev der foretaget en fiskeundersøgelse i Fårup Sø. Der blev i alt kun fanget 4 arter (skalle, aborre, 

hork og gedde). Udover de nævnte arter er der ved tidligere fiskeundersøgelser ligeledes fanget brasen, 

rudskalle, ål, karusse og ørred i søen. Fiskebestandens samlede biomasse i 2006 var skønsvist kun 280 

kg/ha (mod tidligere 647-870 kg/ha), hvoraf de 39 kg/ha var småfisk mindre end 10 cm. Dette svarer til en 

totalbiomasse på ca. 26,7 tons i hele søen.  

 

Biomassen var domineret af aborre med 57 % efterfulgt af skaller med 35 %. Fordelingen adskiller sig fra de 

tidligere undersøgelser især ved manglen på brasener, som førhen har stået for ca. 20 % af biomassen. De 

store potentielt rovlevende aborrer udgjorde hele 49 % af fiskebiomassen. Samlet udgjorde søens rovfisk 

(store aborrer og gedde) 56 % af biomassen. 
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Figur 7. Skønnet biomasse fra fiskeundersøgelserne i Fårup Sø i 1989, 1994, 1999 og 2006. 

 

7.3.4.3 Vegetation 

I tabel 3 er de arter af undervandsvegetation som blev fundet i Fårup Så i 2006 og 2009 præsenteret: 

 

Art Dybdegrænse 2006 (meter) Dybdegrænse 2009 (meter) 

Krybende vandkrans 3,9 5,5 

Gul åkande, submers 2,8 2,7 

Alm. Vandpest 3,5 2,7 

Kredsbladet vandranunkel 3,5 - 

Vandranunkel sp. - 1,7 

Hjertebladet vandaks 1,7 1,7 

Kruset vandaks 2,7 1,3 

Spinkel vandaks 4,5 5,5 

Butbladet vandaks - 1,2 

Børstebladet vandaks 2,3 2,9 

 

Tabel 3. Arter af undervandsvegetation fundet i Fårup Sø i 2006 og 2009. 

 

Dækningsgraden (RPA) blev i 2006 opgjort til 7,4 %, mens arealet i 2009 blev opgjort til 4,1 %. Dæknings-

graden er sparsom, hvilket kan skyldes, at Fårup Sø har stejle skrænter umiddelbart efter at rørskoven ophø-

rer. Herved er udbredelsesmulighederne for undervandsvegetationen begrænsede.    
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Figur 8. Udviklingen i undervandsvegetationen fra 1994 til 2009. Det skal bemærkes, at der ikke er anvendt samme 

metode i 2006 og 2009 i forhold til tidligere undersøgelser. 

 

Figur 8 viser, at der er sket en markant forøgelse af undervandsvegetationens forekomst i Fårup Sø fra 2003 

til 2009, hvor dybdegrænsen er øget fra ca. 2 til ca. 5 meter. Dækningsgrad og relativ plantefyldt volumen er 

fortsat lille men dog også forøget. 

 

7.3.4.4 Bunddyr 

Udover vandremuslingundersøgelserne fra 2000 og 2006 blev der i 2006 ligeledes foretaget en undersøgel-

se af makroinvertebratfaunaen i profundalzonen (bar- blødbund). (Vejle Amt, 2006). 
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Der blev fundet i alt 26 arter/identifikationstyper. Den gennemsnitlige abundans var 18.095 indv./m
2
 og den 

gennemsnitlige biomasse var 244,5 g TV/m
2
. 

 

Bundfaunaen i Fårup Sø er, bortset fra den overvejende pelagiske Daphnia galeata, antalsmæssigt domine-

ret af arter, der lever på slambunden. Det gælder Candona, Limnodrilus, Chironomus plumosus gr., Chiro-

nomus sp., Procladius, Polypedilum nubeculosum gr., Chaoborus flavicans og Alona quadrangularis. 

Biomassen er helt domineret af vandremuslingen Dreissena polymorpha, der lever på fast substrat (døde 

eller levende skaller af dam- eller malermusling samt artsfællers skaller). 

 

7.3.5 Sammenfatning 

Fårup Sø har i en lang årrække været belastet af et forhøjet næringsstofniveau med uklart vand til følge. 

Siden vandremuslingens indvandring i starten af 1990’erne er klorofylkoncentrationen reduceret med 60 – 70 

% (dog med en stigende tendens i den seneste undersøgelse i 2009) og den gennemsnitlige sommersigt-

dybde er fordoblet fra ca. 1,5 meter til mere end 3 meter. I perioden har såvel fosfor- som kvælstofkoncentra-

tionen været svagt faldende, men reduktionen i næringsstofindholdet kan ikke forklare det store fald i alge-

mængden. Der er således stærke indikationer på, at vandremuslingens etablering i søen har haft betydelige 

effekter på miljøforholdene. Det klare vand har forbedret vilkårene for undervandsvegetationen, som er for-

øget i såvel udbredelse som dybdegrænse på trods af at vandremuslingen i nogen grad konkurrerer med 

undervandsplanterne om plads og tilgængeligt substrat. Parallelt med reduktionen i algebiomassen er dyre-

planktonbiomassen også reduceret. Færre alger og mindre dyreplankton har dels betydet, at vandet er ble-

vet mere klart, men også at fiskenes fødegrundlag er reduceret. Dette er sandsynligvis en væsentlig årsag 

til, at fiskebestanden blev reduceret fra 870 kg/ha i 1999 til 280 kg/ha i 2006 og at rovfiskeandelen (aborre 

og gedde) steg fra 1999 til 2006.  

 

Der er således næppe tvivl om, at vandremuslingens indvandring og meget store forekomst har haft en væ-

sentlig effekt på tilstanden i Fårup sø. Spredte observationer i de senere år indikerer dog, at vandremuslin-

gebestanden er blevet mindre, hvilket sandsynligvis er en medvirkende årsag til, at tilstanden i Fårup Sø har 

ændret sig tilbage imod mere uklart vand. 

 

 

7.4 Jels Søerne 

Søerne Jels Oversø, Jels Midtsø og Jels Nedersø ligger ved byen Jels i Vejen Kommune. De tre søer, der 

ligger i forlængelse af hinanden, er en del af Ribe Å-systemet, som afvander til Knudedyb i Vadehavet. Sø-

erne gennemstrømmes af Blå Å og en række mindre tilløb for at afvande til Jels Å. 

 

Jels Oversø er 8,5 ha med en maksimal- og middeldybde på hhv. 1,9 m og 1,1. Jels Midtsø er 24,1 ha med 

en maksimal- og middeldybde på hhv. 7,0 m og 4,1 m. Jels Nedersø er 52,7 ha med en maksimal- og mid-

deldybde på hhv. 11,2 m og 5,7 m. 

 

Jels Oversø er således lavvandet, medens Midtsø og Nedersø efter danske forhold er mellemdybe søer. Alle 

tre søer har tidligere været belastede af større næringsstoftilførsler fra blandt andet byspildevand. Tilstanden 

er forbedret, men søerne er stadigt næringsrige og vandet uklart på grund af et højt algeindhold.  

 

 

7.4.1  Kort beskrivelse af søtilstand 

Jels Oversø 

Jels Oversø har moderat tilstand med et klorofylindhold på 50 µg/l (sommergennemsnit for 2004 og 2007). 

Næringsstofindholdet for fosfor og kvælstof var hhv. 0,135 mg P/l og 2,299 mg N/l (sommergennemsnit for 
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2004 og 2007). Fosforkoncentrationen i søvandet vurderes at stemme overens med klorofylkoncentrationen. 

Søens tilstand er gradvist forbedret gennem de seneste 20 år. 

 

 

  

 
 

Figur 9. Sommergennemsnit for total fosfor, total kvælstof, klorofyl og sigtdybde i Jels Oversø i måleårene fra 1989 til 

2007. 

 

 

 

Jels Midtsø 

Jels Midtsø er i moderat tilstand med et klorofylindhold på 24,2 µg/l (sommergennemsnit for 2004 og 2007). 

Næringsstofindholdet for fosfor og kvælstof var hhv. 0,079 mg P/l og 2,166 mg N/l (sommergennemsnit for 

2004 og 2007). Ud fra fosforkoncentrationen i søvandet vurderes det, at klorofylkoncentrationen er lavere 

end forventet. Søens tilstand har været mere eller mindre uændret de seneste 20 år. 
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Jels Midtsø er den midterste af de tre Jelssøer. Foto: Kim Hansen. 

 

 

    

 

Figur 10. Sommergennemsnit for total fosfor, total kvælstof, klorofyl og sigtdybde i Jels Midtsø i måleårene fra 1989 til 

2007. 
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Jels Nedersø 

Jels Nedersø er i moderat tilstand med et klorofylindhold på 14,8 µg/l (sommergennemsnit for 2004 og 

2007). Næringsstofindholdet for fosfor og kvælstof var hhv. 0,060 mg P/l og 2,514 mg N/l (sommergennem-

snit for 2004 og 2007). Ud fra fosforkoncentrationen i søvandet vurderes det, at klorofylkoncentrationen er 

højere end forventet. Søens tilstand har været mere eller mindre uændret de seneste 20 år. 

 

 

 

 

Figur 11. Sommergennemsnit for total fosfor, total kvælstof, klorofyl og sigtdybde i Jels Nedersø i måleårene fra 1989 til 

2007. 

 

7.4.2 Vandremuslingen i Jelssøerne 

Vandremuslingerne i Jelssøerne blev observeret første gang i starten af 1950’erne. Der findes imidlertid ikke 

vandkemimålinger eller andet fra den tid, der kan beskrive effekten af vandremuslingens indvandring. Søn-

derjyllands Amt, 2001 beskriver undersøgelser af vandremuslingen i Jelssøerne i 1986 og 2001. 

 

Rapporten omfatter kun Jels Midtsø og Jels Nedersø, idet det blev formodet, at der ikke fandtes vandremus-

linger i Jels Oversø. Men i den ene zooplanktonprøve, der blev taget i forbindelse med NOVANA-

programmet i august 2004, var zooplanktonbiomassen domineret af larver af vandremuslingen (48%). (prø-

vetagningen passer sammen med gydetidspunkt og larvernes pelagiske stadie). Så vandremuslingen er til 

stede i alle tre Jelssøer, men er ikke undersøgt i Jels Oversø.  

 

Vandremuslinger er udbredt på bunden af Jels Midtsø og Nedersø, hvor de i 2001 formentlig forekom langs 

det meste af søbredden og fund af et stort antal af vandremuslingens larver i Jels Oversø i 2004 viser altså, 

at arten også findes her. Udbredelsesområdet dækker mere end 25 % af Midt og Nedersø’s bundareal, og 

muslingerne optræder med maksimalt 60 % dække. Formentlig er udbredelsen og tætheden øget i Nedersø i 

perioden 1986-2001. Bestanden domineres af små og yngre muslinger.  

 

Muslingerne filtrerer betydelige mængder søvand, og vil under optimale forhold (temperatur, føde, ilt m. m.) 

formentlig kunne filtrere søernes volumen på få døgn. Der er således ikke nogen tvivl om, at vandremuslin-

gen påvirker de kemiske og biologiske forhold i søerne. 
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7.4.3 Biologiske forhold 

 

7.4.3.1 Plankton 

Der foreligger ikke nogen nyere omfattende undersøgelser af planktonet i Jelssøerne. De seneste undersø-

gelser ligger tilbage til 1997 for Oversø og 2001 for Midtsø og Nedersø.  

 

I Oversø blev der i alt registreret 150 arter/identifikationstyper. Artsrigdommen var domineret af grønalger 

efterfulgt af kiselalger. Den gennemsnitlige biomasse lå på 7,2 mm
3
/l. Kiselalgerne og grønalgerne udgjorde 

hhv. 57 % og 20 % af den gennemsnitlige biomasse for hele undersøgelsesperioden. Planteplanktonet var 

domineret af små individer under 50 µm. I Midtsø er der registreret 83 arter/identifikationstyper og i Nedersø 

72. I begge søer er artsrigdommen lav domineret af rekylalger og kiselalger og domineret af små individer 

under 50 µm. Den gennemsnitlige biomasse lå på 1,25 mm
3
/l i Midtsø og 1,59 mm

3
/l i Nedersø.  

 

7.4.3.2 Fisk 

Der er lavet fiskeundersøgelse i Jels Oversø og Jels Nedersø i 2007 og i Jels Midtsø i 2001. 

 

Jels Oversø 

Der blev i alt fanget 7 arter (skalle, aborre, brasen, hork, grundling, suder og gedde). Udover de nævnte arter 

er der karper og ål i søen. Tidligere er der ligeledes fanget rudskalle og flire. Fiskebestandens samlede bio-

masse i 2007 var skønsvist 339 kg/ha, hvoraf de 79 kg/ha var småfisk mindre end 10 cm. Dette svarer til en 

totalbiomasse på ca. 2,9 tons i hele søen.  

 

Jels Midtsø 

I 2001 blev der i alt fanget 10 arter (skalle, aborre, brasen, hork, flire, gedde, rudskalle, suder, sandart og ål). 

Udover de nævnte arter er der karper i søen. Fiskebestandens samlede biomasse i 2001 var skønsvist 550 

kg/ha, hvoraf de 72 kg/ha var småfisk mindre end 10 cm. Dette svarer til en totalbiomasse på ca. 13,8 tons i 

hele søen.  

 

Jels Nedersø  

I 2007 blev der i alt fanget 10 arter (skalle, aborre, brasen, hork, flire, gedde, rudskalle, suder, sandart og ål). 

Udover de nævnte arter er der karper i søen. Fiskebestandens samlede biomasse i 2007 var skønsvist 717 

kg/ha, hvoraf de 106 kg/ha var småfisk mindre end 10 cm. Dette svarer til en totalbiomasse på ca. 38 tons i 

hele søen.  

 

Biomassen i alle tre søer er domineret af brasener og skaller, som udgjorde henholdsvis ca  45 % og 30 % 

af den samlede biomasse. Blandt de øvrige arter optrådte kun aborrer (ca. 15 %) med en betydelig biomas-

se Samlet udgjorde skaller og brasener således ca. 3/4 af fiskebiomassen og søernes rovfisk (store aborrer 

og gedde) kun ca. 16 - 18 % af biomassen. 

 

7.4.3.3 Vegetation 

Der blev lavet undersøgelser af undervandsvegetationen i Jels Oversø og Jels Nedersø i 2007 og i Jels 

Midtsø i 2004. Følgende arter og dybdegrænser blev observeret. 
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Tabel 3. Arter af undervandsvegetation fundet i Jels-søerne i 2004 og 2007. 

 

 

Det plantedækkede areal er på ca. 1 % og altså meget lille i alle tre søer. Medvirkende er bløde bundforhold 

og i Midtsø og Nedersø stejle skrænter umiddelbart udenfor rørskoven. 

 

7.4.3.4 Bunddyr 

I 2007 blev der fundet i alt 28 arter/identifikationstyper i Oversø og 7 arter/identifikationstyper i Nedersø. Den 

gennemsnitlige abundans var 28.929 indv./m
2
 og den gennemsnitlige biomasse var 17,8 g TV/m

2 
, medens 

den gennemsnitlige abundans var 1.964 indv./m
2
 og den gennemsnitlige biomasse var 1,1 g TV/m

2
 i Neder-

sø.  

 

Faunaen i både Oversø og Nedersø er fortrinsvis domineret af arter typiske for barbunden i næringsrige 

søer. Der er således en overvejende dominans af børsteorme af familien Tubificidae heraf bl.a. Limnodrilus. 

Endvidere forekommer muslingekrebsen Candona, der ligeledes er karakteristisk forekommende på en blød 

søbund bestående af finkornet og findelt materiale. Børsteormene udgør således næsten 30 % af det sam-

lede individantal i Oversø og Tubificidae og Candona udgør tilsammen mere end 63 % af det samlede indi-

vidantal i Nedersø. 

 

Foruden børsteormene forekommer flere arter af dansemyg relativt talrigt særligt i Oversø, hvor dansemyg-

gene Chironomus plumosus og Procladius, der begge er karakterarter for barbunden i næringsrige og relativt 

lavvandede søer er de hyppigste.  

 

I Nedersø er glasmyggen Chaoborus flavicans hyppigt forekommende, mens dansemyggen Chironomus 

plumosus og ærtemuslinger Pisidium, er mindre talrige.  

 

De to forekommende krebsdyr, henholdsvis den bundlevende dafnie af slægten Alona og muslingekrebsen 

Cytherissa lacustris, er også begge karakteristiske for barbunden i næringsrige søer.   

 Jels Oversø - 2007 Jels Midtsø – 2004 Jels Nedersø - 2007 

(Rørhinde)  2,50 2,2 

Gul åkande, submers 0,5 2,80  

Krybende vandkrans  0,50 0,9 

Vandmos   1,00  

Alm. Vandpest  0,55  

Kruset vandaks 1,5 1,80 0,85 

Børstebladet vandaks  0,70 0,8 

Liden vandaks 0,5  0,8 

Butbladet vandaks   0,9 

Vandstjerne sp. 0,3   

Chara vulgaris   1,6 

Hårfliget vandranun-

kel 

  2,5 
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Skønt ærtemuslingerne generelt er forholdsvis små arter, udgør disse hovedparten af biomassen på bar-

bunden i Jels Nedersø. 

 

Der blev ikke fundet individer af vandremuslinger ved undersøgelsen, sandsynligvis fordi vandremuslingerne 

kræver et fast substrat frem for den overvejende bløde mudderbund, der dominerede i de udtagne kajakprø-

ver. 

 

7.4.4 Sammenfatning 

Ved den seneste undersøgelse af vandremuslingerne i Jelssøerne blev det vurderet, at arten er udbredt på 

det meste af søbunden i Midt og Nedersø og at muslingerne optræder med op til 60 % dække. Det betyder, 

at der er så mange muslinger i de to søer, at søernes volumen kan filtreres på få døgn. I Oversø er vandre-

muslingens larver registreret, men der er ikke større forekomster af voksne individer.  Fordelingen i de tre 

søer kan sandsynligvis tages som udtryk for artens typiske forekomst i Danmark – nemlig i dybere nærings-

rige søer med tilstrækkeligt udbredelse af faste substrater, hvor vandremuslingen kan etablere sig. I den 

lavvandede Oversø med primært blødt substrat er der kun en beskeden forekomst. Næringsstof- og klorofyl-

koncentration er moderat høj og sigtdybden lille og der er tilsyneladende ikke nogen væsentlig effekt af van-

dremusling på miljøtilstanden.  

 

I de dybere Midtsø og Nedersø er tilstanden bedre. Klorofylkoncentrationen på 10 – 20 µg/l er væsentlig 

mindre end i Oversø og sigtdybden tilsvarende større.  De to søer er efter danske forhold typiske mellemdy-

be søer med et moderat næringsstofindhold lavere end Oversø og alene af den grund er det forventeligt, at 

algemængden er mindre og sigtdybden større. Bedømt ud fra de generelle fosfor-klorofyl-sigtdybderelationer 

for danske søer har den store bestand af muslinger ikke nogen markant indflydelse på tilstanden i de to sø-

er. 

 

Der er dog en mindre forekomst af undervandsvegetation i søerne domineret af næringstolerante arter og 

fiskebestanden er relativt artsrig, selvom det dog er skaller og mindre aborrer, der udgør hovedparten af 

fiskebestanden. 

 

 

7.5 Furesø 

 

7.5.1 Søbeskrivelse 

Furesø indgår i Mølleå-systemet og er med et søareal på 941 ha den største sø i systemet. Mølleåen har sit 

udspring i afløbet fra Bastrup Sø og løber på en strækning på ca. 40 km gennem Farum Sø, Furesø og 

Lyngby Sø, før den løber ud i Øresund. Furesø er med en maksimal dybde på 37,7 meter Danmarks dybeste 

sø, og med en vandspejlskote på ca. 20,50 meter over DNN ligger søens bund for en stor dels vedkommen-

de under vandspejlsniveauet i havet.  

 

I 2003 påbegyndtes en restaurering af Furesø. Restaureringen omfattede en iltning af bundvandet i hoved-

bassinets profundalzone samt en opfiskning af fredfisk primært i Store kalv. 
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Solnedgang over Furesø 

 

 

7.5.2 Kort beskrivelse af tilstanden i Furesø 

I perioden 2005-2010 var tilstanden i Furesø som gennemsnit god med et klorofylindhold på 12 µg/l. Målet 

om god tilstand har været opfyldt i årene 2007, 2008 og 2009, hvor klorofylværdien har varieret mellem 5 og 

7 µg/l og var tæt på at være opfyldt i 2010 (12,6 µg/l). Indholdet af især fosfor og i mindre grad kvælstof er 

reduceret siden første halvdel af 1990’erne i takt med den forbedrede rensning af spildevand og øvrige ge-

nerelle tiltag i forbindelse med vandmiljøplanerne. Fosfor- og kvælstofindholdet var hhv. 0,049 mg/l og i 0,68 

mg/l i perioden 2005-2010 (sommergennemsnit) og lå til sammenligning på hhv. 0,200 mg/l og 0,850 mg/l i 

1990’erne. De faldende næringsstofkoncentrationer har medført et fald i klorofylkoncentrationen fra et niveau 

på ca. 50 µg/l i 1990’erne til et niveau på 5-13 µg/l i de seneste 4 år, hvilket samtidig har medført en stigning 

i sigtdybden. 
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Figur 12. Sommergennemsnit for total fosfor, total kvælstof, klorofyl og sigtdybde i Furesø i måleårene fra 1989 til 2009. 

 

7.5.3 Vandremusling i Furesø 

En af de mest dominerende arter i sublittoralzonen i Furesø er vandremuslingen, Dreissena polymorpha. 

Wesenberg-Lund skrev, at vandremuslingen tidligst kunne være indvandret til Furesø i 1911-12. Allerede i 

1916 optræder den i enorme mængder og i de efterfølgende år dækker den alle faste substrater med en 

individtæthed for voksne individer på 300-1000 individer pr. m
2
, (Larsen, 2004).  

 

I 1917 var vandremusling udbredt til en dybde på 30 meter, i 1932-33 ud til ca. 20 meter, i 1948 ud til 16 

meter og i 1990-2003 ud til ca. 14-15 meter. I nyere tid er den ikke fundet i profundalzonen, men den højeste 

gennemsnitlige tæthed af vandremusling på 2428 individer pr. m
2
 er målt i sublittoralzonen i 2002, figur 13. 
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Figur 13. Den tidsmæssige udvikling i forekomsten af vandremuslinger i Furesøen, med angivelse af dybdeudbredelsen i 

de enkelte ”år”, Larsen 2004. 

  

7.5.4 Biologiske forhold 

 

7.5.4.1 Plankton 

Der har været et markant fald i planteplanktonbiomassen fra 1989 til 2005 (figur 14) og planktonbiomassen 

fortsætter på det lave niveau i 2008 og 2009 (ikke afbildet). 

 

 
Figur 14. Udviklingen i planteplanktonbiomassen (sommergennemsnit) i Furesø fra 1989 til 2005. 

 

Udviklingen i planteplanktonsamfundet i Furesø kan kort karakteriseres således:  
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 Blågrønalgedominerede samfund med høje biomasser i perioden 1989-1994 

 Furealgedominerede samfund med høje biomasser i perioden 1995-2002 

 Blandede samfund med relativt lave biomasser i perioden 2003-2009 

 

7.5.4.2 Fisk i Furesø 

I 2005 blev der foretaget en fiskeundersøgelse i Furesø. Den samlede garnfangst var fordelt på: skalle, abor-

re, brasen, hork, gedde, sandart, rudskalle, smelt, løje, knude, regnløje, suder, karusse, spejlkarpe og ål. 

Samtlige arter er tidligere registreret i søen. Med 15 arter er Furesø meget artsrig efter danske forhold. 

 

Samlet set er der i 2005 sket en klar forbedring af fiskesammensætningen med en øget andel af aborrer og 

færre brasen og skaller. Udviklingen i fiskebestanden afspejler således den opfiskning, som er udført i årene 

forinden. 

 

I både Hovedbassinet og Store Kalv er rovfiskenes andel af den totale 2005 garnfangst øget i 2005. I Ho-

vedbassinet udgør rovfisk hele 70 % af den samlede fiskebiomasse og i Store Kalv er rovfiskenes andel af 

den totale garnfangst øget fra 10 % i 2003 til knap 30 % i 2005. 

 

Ved opfiskning af skidtfisk, som var et led i restaureringsprojektet, er der frem til august 2005 fjernet 99 ton 

brasen, hvilket afspejles i at fangsten af store brasen (> 30 cm) er reduceret med over 85 % fra 2002 til 

2005.  

 

Fiskebestandens samlede biomasse er i 2005 beregnet til 446 tons fordelt på 392 t i hovedbassinet og 55 t i 

Store Kalv.  

I Hovedbassinet er aborrebestandens andel af den samlede fiskebiomasse i 2005 øget til hele 70 % af den 

samlede fiskebiomasse. Aborrebestanden i Hovedbassinet har været støt stigende siden 1999 og toppede i 

2003 med skønsmæssigt 300 tons og er i 2005 beregnet til 268 ton. 

 

7.5.4.3 Vegetation 

Undervandsvegetationen i Furesø er inden for de senere år undersøgt 4 gange, i 2004, 2005, 2006 og 2008. 

Overordnet set er undervandsvegetationen karakteriseret ved at være artsrig med mellem 19 og 24 arter af 

undervandsplanter. Dybdeudbredelsen har været på mellem 7,5 og 9,5 meter.  

 

Vegetationens dækningsgrad var størst i 2008, hvor den var 27 %, og hvor undersøgelsen udelukkende 

omfattede hovedbassinet. I 2004 og 2005 var dækningsgraden under 20 %, selvom undersøgelsen her også 

omfattede den mere vegetationsrige del, Store Kalv. 

 

7.5.4.4 Bunddyr 

Den seneste undersøgelse af bunddyr i Furesøen blev foretaget i 2005, hvor både hovedbassinet og Store 

kalv indgik. 

 

 Hovedbassin Store Kalv 

Antal (m
-2

) 10143 12789 

Biomasse (g ww m
-2

) sensommer 90 68 

Antal taxa 13 32 
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Tabel 5. Bundfaunaen i Furesø i 2005 – antal, biomasse samt antal taxa. 

 

 

 
Figur 15. Den beregnede middeltæthed pr. m² i profundalzonen forår og sensommer i måleperioden 2002-2005. Middel-

tætheden er angivet med 95 % C.L. 

 

Iltningen af bundvandet i Furesøens hovedbassin har haft en stor positiv effekt på dyresamfundet i profun-

dalzonen. I sensommeren er faunaen gået fra et ringe udviklet dyreliv, bestående af et fåtal af hårdføre arter 

i 2002 til et mere alsidigt samfund af bunddyr med flere iltfølsomme grupper repræsenteret. Samtidig er tæt-

heden af dyr øget markant. 

Faunaen har gennem hele måleperioden været domineret af dansemyggen Chironomus anthracinus og 

børsteorme, men siden 2003 er der sket en gradvis indvandring af ærtemuslingen Pisidium sp. og danse-

myggene Procladius sp. og Tanytarsus sp., hvor sidstnævnte slægt af dansemyg rummer flere oligotrofe 

arter. Desuden blev reliktkrebsen Mysis relicta for første gang i perioden registreret på dybder større end 30 

m. 

 

Vandremusling udgjorde antalsmæssigt 12 % af barbundsfaunaen i Store Kalv og var den dominerende art 

næst efter dansemyggene. Opgørelsen skal dog ses i lyset af en yderst klumpet fordeling af individerne af 

vandremusling. 

 

7.5.5 Sammenfatning 

Furesø har gennemgået store forskelle i miljøtilstanden i de sidste 100 år. Søen var oprindeligt en nærings-

fattig sø med stor artsdiversitet for alle biologiske elementer. Miljøtilstanden blev væsentligt forringet på 

grund af store udledninger af spildevand i en lang årrække med et markant forringet biologisk indhold i søen 

til følge. I de seneste årtier er belastningen reduceret og tilstanden i søen er langsomt forbedret fra et histo-

risk lavpunkt. For at forbedre tilstanden hurtigere er der igangsat forskellige restaureringstiltag, som stadigt 

pågår. Søen har derfor ikke gennemgået en naturlig udvikling og derfor er det vanskeligt at vurdere årsags-

sammenhængen mellem de enkelte kemiske og biologiske parametre. Uanset er levevilkårene for vandre-

musling dog blevet bedre på grund af lavere næringsstofkoncentrationer og et forbedret iltindhold. 

 

Da Furesø er en stor og dyb sø med et stort vandvolumen vil vandremuslingebestanden altid have en be-

grænset effekt på de generelle miljøforhold i søen.  
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8 TVÆRGÅENDE ANALYSE AF DANSKE SØER 

 

8.1 Effekter af vandremusling - Forskelle og ligheder i søer med og uden vandremusling 

 

8.1.1 Kemiske nøgletal 

I det følgende vil der blive præsenteret analyser på baggrund af data fra danske søer med gennemsnits-

dybder større end 3 meter med og uden forekomst af vandremusling.  

 

Tabel 6 præsenterer udvalgte kemiske nøgletal for de to søgrupper. Hovedparten af datamaterialets søer er 

inkluderet i det nationale overvågningsprogram NOVANA men ikke alle og antallet af undersøgelsesår for de 

enkelte søer varierer. Derfor vil de præsenterede data ikke præcist kunne genfindes i andre tilsvarende 

sammenstillinger af danske søer i eksempelvis det nationale overvågningsprogram. Valget af søer er sket for 

at opnå et så dækkende datamateriale for dybere danske søer med og uden vandremusling som muligt. 
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År Total P Total N Klorofyl Sigtdybde 

 Med Uden Med Uden Med Uden Med Uden 

Gns. 0,107 0,111 1,63 1,94 28 41 2,63 1,98 

Median 0,088 0,076 1,39 1,53 24 28 2,44 2,14 

St. Afv. 0,06 0,136 1,05 1,26 20 55 1,12 1,13 

Maksimum 0,34 1,518 7,43 8,81 109 552 5,65 6,91 

Minimum 0,018 0,007 0,55 0,26 6 2,5 0,47 0,28 

N 118 420 118 417 120 415 119 421 

Sommer         

Gns. 0,104 0,102 1,42 1,58 36 46 2,18 2,05 

Median 0,089 0,065 1,14 1,3 30 34 2,03 1,74 

St. Afv. 0,056 0,121 0,84 1 25 49 1,02 1,21 

Maksimum 0,322 1,123 6,57 7,35 136 507 5,39 8,00 

Minimum 0,011 0,007 0,43 0,22 5 1 0,38 0,3 

N 125 515 124 511 127 499 130 530 

 

Tabel 6. Udvalgte kemidata (års- og sommerværdier) i søer med- og uden vandremusling (N repræsenterer undersøgel-

sesår og ikke enkeltsøer). 

 

8.1.1.1 Fosfor 

Søernes gennemsnitlige indhold af total fosfor varierer fra 0,018 til 0,34 mg P/l i søer med vandremusling og 

fra 0,07 mg P/l til 1,518 mg P/l i søer uden vandremuslinger. Der er således en større variation i søer uden 

vandremusling, men gennemsnitsværdierne for såvel sommer- som årsniveauerne for søer med – og uden 

vandremusling på henholdsvis 0,104 og 0,101 mg P/l er ikke forskellige (student’ t-test, p<0,05). Sammen-

ligning af medianerne for søer med og uden vandremuslinger viser dog, at de testede søer uden vandremus-

ling generelt har et lavere fosforniveau end gruppen af søer med vandremusling.  

 

De to søgruppers fosforniveauer er altså ikke fuldt sammenlignelige og der kan være en tendens til at van-

dremuslingen generelt forekommer i mere næringsrige søer. I de følgende analyser skal det dermed erindres 

at søer med vandremuslinger har en tendens til at have et højere fosforindhold end søer uden.  

 

8.1.1.2 Kvælstof 

Kvælstofniveauet er 15-20 % lavere og på årsniveau signifikant lavere i søer med vandremusling end i søer 

uden. I afsnit 2 er det nævnt at der er en tendens til at gruppen af søer med vandremusling har et større 

areal end søer uden vandremusling. Det vurderes, at forskellen i kvælstofindhold primært skyldes en større 

opholdstid og dermed en større kvælstoffjernelse i søer med vandremuslinger på grund af et større areal. 

Kvælstofniveauet er i begge søgrupper på et gennemsnitligt niveau for danske søer. I danske søer er fosfor 

primært det regulerende næringsstof (Søndergård et al, 2003) og det skønnes, at kvælstof generelt ikke vil 

være begrænsende for vækst og produktion og at forskellen i kvælstofniveauet i de to søgrupper ikke har 

nogen væsentlig indflydelse på de sammenligninger som foretages her. 

 

8.1.1.3 Klorofyl 

Indholdet af klorofyl er højere i søer uden vandremusling end i søer med forekomst af vandremusling. Både 

års- og sommergennemsnit er signifikant højest i søer uden vandremusling. Medianværdierne ligger også 

højest i denne gruppe men forskellene er dog ikke signifikante.  

 

Der er en positiv sammenhæng mellem klorofylindhold og fosforkoncentration i danske søer, men der obser-

veres altså typisk en lavere klorofylkoncentration i de søer, der huser en bestand af vandremusling på trods 
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af, at der i datamaterialet er en tendens til, at fosforkoncentrationerne er større i søer med vandremusling 

end i søer uden. 

 

8.1.1.4 Sigtdybde 

Sigtdybden reguleres i vid udstrækning af indholdet af klorofyl i vandet men også andre parametre som su-

spenderet stof kan påvirke vandets klarhed. Umiddelbart bedømt viser datamaterialet, at sigtdybden i søer 

med vandremusling er større end i søer uden for både års- og sommerværdier. Dette understøttes statistisk 

for årsgennemsnit og sommermedian, hvorimod der ikke kan påvises nogen statistisk forskel for sommer-

gennemsnit og årsmedian. Billedet er med andre ord ikke helt entydigt med hensyn til vandets klarhed, hvil-

ket sandsynligvis blandt andet hænger sammen med, at der er flere parametre, der har indflydelse på søer-

nes sigtdybde end klorofyl. Uanset statistisk usikkerhed er der dog en klar tendens til, at søer med vandre-

musling har mere klart vand end søer uden. 

 

8.1.2 Fosfor-klorofyl og fosfor-sigtdybderelationer 

Indholdet af fosfor i søvandet er som nævnt en vigtig regulerende faktor for vækst og produktion. Det er der-

for væsentligt at forholde sig til fosforindholdet i en beskrivelse af effekten af vandremusling på eksempelvis 

klorofylkoncentration og sigtdybde. I det følgende er der præsenteret figurer for sommer- og årsgennemsnit 

af samhørende værdier af koncentrationen af fosfor og henholdsvis klorofyl og sigtdybde i søer med og uden 

vandremusling for derigennem at forsøge at påvise forskelle og ligheder i søer med og uden vandremuslin-

ger. 

 

Variable er transformeret med den naturlige logaritme før analyse, dvs. at vi undersøger sammenhængen 

som en log-log relation. Altså en eksponentiel sammenhæng, som også kan ses af plots. I figurerne har vi 

indlagt de beregnede regressionslinjer, som viser sammenhængene mellem værdierne. Sammenhængene 

er eksponentielle og opnås ved at estimere en lineær sammenhæng på logaritme-transformerede variable. 

Både respons- og forklarende variabel er transformeret med den naturlige logaritme. Der er beregnet re-

gressionslinjer for henholdsvis søer med og søer uden vandremuslinger.  

 

Ved anvendelse af kovariansanalyse undersøges det om de beregnede regressionslinjer er ”ens” eller om 

der er forskelle mellem sammenhængene i søer med og uden vandremuslinger. Kovariansanalyserne er 

udført på log-log transformerede data. Det vil sige at både respons og forklarende variable er transformeret 

med den naturlige logaritmefunktion. I kovariansanalyserne tester vi hypoteserne om ens hældning og ens 

afskæring for de to lineære sammenhænge, som defineres af søer med og søer uden vandremuslinger. De 

to linjer er parallelle med ens hældninger. Når de to lineære sammenhænge tilbagetransformeres vil parallel-

le linjer ikke være parallelle i den originale skala. 

 

I de præsenterede sammenstillinger er der valgt et signifikans niveau på 95 %. 

 

Mere indgående analyse af de præsenterede sammenhænge vil være nødvendige for en mere præcis be-

skrivelse af de kausale kemiske og biologiske sammenhænge.  
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Figur 16. Årsværdier (gennemsnit) for total fosfor imod klorofyl. Data fra søer uden vandremuslinger er præsenteret med 

sort og med vandremuslinger med rødt. 

 

 

Figur 17. Sommerværdier (gennemsnit) for total fosfor imod klorofyl. Data fra søer uden vandremuslinger er præsenteret 

med sort og med vandremuslinger med rødt. 

 

Figur 16 og 17 viser sammenhængen mellem total fosfor og klorofyl som års- og sommergennemsnit i søer 

med vandremusling (røde punkter) og i søer uden vandremusling (sorte punkter). Der er meget stor spred-

ning på sammenhængen fordi relationen er påvirket af mange forskellige faktorer i de forskellige søer. Ikke 

desto mindre er der for årsværdierne en signifikant forskel på søgrupperne, således at der er mindre klorofyl 
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ved et givent fosforniveau i søer med vandremusling end i søer uden. Det samme billede er gældende for 

sommerværdier, men her er forskellen dog ikke signifikant. En af forklaringerne på forskellen mellem som-

merperioden og hele året er muligvis at fytoplanktonets biomasseopbygning i forårsperioden påvirkes relativ 

mere af vandremuslingens græsning end udviklingen i sommerperioden. Ligeledes vil en ændring af fy-

toplanktonets artssammensætning på grund af vandremuslingens græsning kunne påvirke fosfor-klorofyl 

relationerne, idet de forskellige algegrupper har et forskelligt volumenspecifikt klorofylindhold. 

 

Klorofylkoncentrationen regulerer i væsentligt omfang vandets klarhed og dermed sigtdybden. Et lavere klo-

rofylindhold i søer med vandremusling vil derfor skabe en forventning om at sigtdybden ved et givent fosfor-

niveau tilsvarende er større i søer med vandremusling end i søer uden. Figur 18 præsenterer sammenhæn-

gen mellem total fosfor og sigtdybde som årsgennemsnit i søer med og uden vandremusling. 

 

 

Figur 18. Årsværdier (gennemsnit) for total fosfor imod sigtdybde. Data fra søer uden vandremuslinger er præsenteret 

med sort og med vandremuslinger med rødt. 

 

Der er også her stor variation i sammenhængen mellem total fosfor og sigtdybde. Generelt har søer med 

vandremusling større sigtdybde ved en given koncentration af total fosfor end søer uden vandremusling. 

Forskellen er størst og signifikant, når årsgennemsnit sammenlignes.  For sommergennemsnit (ikke vist) er 

forskellene ikke så markante og ikke signifikante, men der er fortsat en tendens til en større sigtdybde i søer 

med end i søer uden vandremusling ved en given fosforkoncentration.  

 

Som for klorofyls vedkommende er de observerede forskelle på søer med og uden vandremusling altså 

størst når data fra hele året sammenlignes frem for data fra sommerperioden.  

 

Der er altså en tendens til at vandremuslingerne har en effekt på søerne gennem en reduktion i indholdet af 

klorofyl og mere klart vand uden en tilsvarende reduktion i mængden af total fosfor. Klorofyl er et indirekte 

mål for indholdet af alger og dermed kan vi forvente, at algemængden i søer med vandremusling vil være 

mindre end i søer uden. 
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8.1.3 Plankton 

I det foregående afsnit er det vist, at vandremuslingen har en effekt på den samlede algebiomasse (målt 

som klorofyl), således at der er et mindre klorofylindhold (mindre algebiomasse) i dybere søer med en gen-

nemsnitsdybde større end 3 meter, hvor der er vandremusling end i tilsvarende søer uden vandremusling.  

 

I et antal søer er der foruden undersøgelse af de kemiske forhold også lavet egentlige algeundersøgelser. 

Ud fra disse undersøgelser kan vi afsøge, om der ud over en reduktion i den samlede algebiomasse også 

sker en ændring i den indbyrdes fordeling af de forskellige algegrupper, når der er vandremusling i søerne.  

 

De følgende figurer præsenterer biomassen af udvalgte algegrupper i forhold til den gennemsnitlige fosfor-

koncentration (årsgennemsnit) i søer med og uden vandremusling. Da alle søundersøgelser ikke omfatter en 

bestemmelse af alger vil antallet af undersøgelsesår i denne analyse være mindre end i eksempelvis analy-

sen af de kemiske sammenhænge - 8 søer med vandremusling og 51 søer uden vandremusling. 

 
Figur  19 . Årsgennemsnit for total fosfor imod blågrønalgebiomasse. Data fra søer uden vandremuslinger er præsenteret 

med sort og med vandremuslinger med rødt. 
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Figur 20. Årsgennemsnit for total fosfor imod kiselalgebiomasse. Data fra søer uden vandremuslinger er præsenteret 

med sort og med vandremuslinger med rødt. 

 

 

Figur 21. Årsgennemsnit for total fosfor imod grønalgebiomasse. Data fra søer uden vandremuslinger er præsenteret 

med sort og med vandremuslinger med rødt. 

 

Bedømt ud fra det anvendte datamateriale er der færre blågrønalger og grønalger i søer med vandremus-

ling, medens der omvendt er flest kiselalger i vandremuslinge-søerne. 

 

For blågrønalger er der ikke nogen forskel på sammenhængen mellem fosfor og blågrønalgebiomasse i søer 

med og uden vandremusling, men niveauet er forskelligt, idet der er færre blågrønalger i vandremuslingesø-
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erne. Tilsvarende billede findes for kiselalger. Sammenhængen mellem kiselalger og total fosfor er den 

samme, men niveauet er forskelligt. Som sagt gælder det her, at der er flest kiselalger i søer med vandre-

musling. 

 

For grønalger er der to signifikant forskellige sammenhænge alt efter om der findes vandremuslinger eller 

ikke. 

 

Vi har lavet tilsvarende sammenligninger for andre algegrupper men ikke fundet entydige resultater.  

 

De præsenterede sammenhænge er som flere gange nævnt fremkommet ud fra tilgængeligt datamateriale 

og på baggrund af undersøgelser, som ikke har været fokuseret på vandremuslinger. Der er meget stor vari-

ation i koncentrationen af alger ved en given fosforkoncentration, uanset om der er vandremusling i søen, 

hvilket blandt andet skyldes at datamaterialet dækker over søer med forskellig tilstand, hvor nogle er klar-

vandede med omfattende vegetationsdække og stor rovfiskebestand og andre kun har sparsom vegetation 

og en større bestand af fredfisk som skalle og brasen. Forhold som påvirker mængden og den indbyrdes 

fordeling af alger i vandet i betydelig grad.  

 

Det skal derfor endnu engang understreges, at resultaterne skal betragtes som tendenser, som bør efterprø-

ves og valideres i undersøgelser tilrettelagt for specifikt at undersøge effekt af vandremusling på kemiske og 

biologiske forhold i danske søer. 

 

 

 

8.1.4 Dyreplankton  

 

 

Figur 22. Årsgennemsnit for total fosfor imod zooplanktonbiomasse. Data fra søer uden vandremuslinger er præsenteret 

med sort og med vandremuslinger med rødt. 

 

For den samlede dyreplanktonmængde er der to signifikant forskellige sammenhænge mellem total fosfor-

koncentration og den samlede biomasse af dyreplankton, alt efter om der findes vandremuslinger eller ikke 

og for de undersøgte søer er zooplanktonbiomassen ved en given total-P mindst i søer med vandremusling.  
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Forskellene i de beregnede regressionslinjer, som dels ses som en generel reduktion i zooplanktonbiomas-

sen ved en given total-P når vandremuslingen indvandrer men også at der i søer med vandremuslinger tilsy-

neladende registreres en negativ sammenhæng mellem total-P og biomassen af zooplankton peger på, at 

der ikke er tale om en simpel reduktion i mængden af zooplankton i søer med vandremuslinger i forhold til 

søer uden vandremuslinger, men at der mere er tale om et grundlæggende systemskifte i søernes økosy-

stem. 

 

Forekomst af vandremuslinger vil resultere i konkurrence mellem vandremuslingerne og zooplanktonet om 

den tilgængelige føde, som zooplanktonet bedømt ud fra det anvendte datamateriale ser ud til at tabe. Van-

dremuslingen kan blandt andet udvise et numerisk respons gennem en opbygning af større bestande ved 

større belastning/produktivitet i søerne, mens zooplanktonet kun i begrænset grad kan ”reagere” tilsvarende. 

Yderligere kan zooplanktonets manglende respons skyldes, at fytoplanktonsammensætningen ændres ved 

invasion af vandremuslinger til dominans af arter, som ikke kan udnyttes tilsvarende effektivt af zooplankto-

net,  

 

Sammenhængen understøttes af undersøgelserne i Fårup Sø, hvor man kunne konstatere en reduktion i 

dyreplanktonbiomassen i takt med at vandremuslingen øgede sin forekomst i søen.  

Den reducerede dyreplanktonbiomasse vil betyde, at fødemængden for de planktonædende fisk bliver redu-

ceret med en mindre fiskebestand til følge som set i såvel Fårup Sø som i Jelssøerne og videre vil fiske-

sammensætningen ændres, når rovfiskenes levevilkår forbedres på bekostning af de planktonædende fred-

fisk, som det senest er påvist i Brassø. 

 

 

8.1.5 Abundans i forhold til TOT-P, Klorofyl  etc.  

Kvantitative opgørelser af vandremuslingens forekomst i enkeltsøer i Danmark er kun foretaget i Fårup Sø, 

Jelssøerne og i Furesø. De udvalgte cases repræsenterer forskellige stadier af vandremuslingens forekomst 

i de enkelte søer. I Brassø er vandremuslingen indvandret indenfor de sidste fem år. Her er bestanden altså i 

sit initiale stadie i en etableringsfase, hvor der vil være et stort vækstpotentiale og biomassen endnu ikke er 

maksimal. I Fårup sø skete der en indvandring i midten af 1990’erne eller for knapt 20 år siden og de største 

biomasser blev registreret 10 år senere omkring år 2000. I dag knapt 20 år siden den første indvandring er 

der som nævnt indikationer på, at bestanden er i aftagende imod en stabilisering på et lavere niveau.  

 

Vandremuslingen indvandrede i Jelssøerne i midten af 1950’erne og har altså været i søerne i ca. 50 år og 

tilsyneladende nu på et relativt stabilt niveau og endelig skete indvandringen i Furesø i 1915 (Wesenberg-

Lund,C.,1917), hvorfor arten er forekommet i Furesø i omkring 100 år. På grund af restaureringstiltagene i 

søen er bestanden i bedring og kan forøge sin udbredelse som følge af de forbedrede iltforhold. 
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Figur 23. Forsøg på tidsmæssig placering af fire udvalgte danske søer i forhold til den forventede populationsdynamik 

baseret på erfaringer fra søer fra den europæiske del af det tidligere USSR.  Vandremuslinger (fuldt optrukket linje), 

fytoplankton (stiplet linje) og fisk (afbrudt linje). Modelberegninger fra, Karnaukhov & Karnaukhov 1992. 

 

 

Selvom man kan beskrive et generelt mønster i bestandsudviklingen på tværs af søerne vil der fortsat være 

en variation i forekomsten i den enkelte sø forårsaget af den øvrige udvikling i søen forårsaget af eksempel-

vis variationer i den eksterne belastning, klimaforhold eller andet, se f.eks. Burlakova et al. 2006.  

 

 

9 VANDREMUSLINGENS PÅVIRKNING PÅ BIOLOGISKE FORHOLD  

Vandremuslingen foretrækker moderat næringsrige, alkaliske dybere søer med højt iltindhold, se f.eks. Jen-

sen, 2004. 

Vandremuslingen kan forekomme fra det helt lave vand i bredzonen og ned til dybt vand, men er sædvanlig-

vis hyppigst forekommende på dybder mellem 2 og 5 meter. Den findes på sandet, gruset og stenet bund, 

men forsvinder oftest, når den bløde og ustabile dyndbund dukker op på større dybder. 

 

9.1 Analyse af biodiversitet i forhold til vandremusling 

 

9.1.1.1  Plankton 

 

Tilstedeværelsen af store tætheder af vandremuslinger kan som vist ovenfor medføre ændringer i mængden 

og i artssammensætningen af planteplanktonet. Langsomt voksende arter kan blive ”græsset” ned, mens 

hurtigt voksende arter kan blive favoriseret af den større tilgængelighed af både lys og næringsstoffer.  

 

I hvor høj grad vandremuslingen får en effekt på den kvantitative og kvalitative forekomst af planteplankton 

afhænger blandt andet af søernes morfometri. I lavvandede søer med ustabil/manglende lagdeling og et højt 

overflade/volumenforhold kan vandremuslingens græsning få relativt stor betydning, mens den vil have min-

dre relativ betydning i dybe lagdelte søer med relativt lille overflade/volumenforhold.  

 

Brassø 

Fårup Sø 

Jels Søerne 

Furesø 
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Dette er måske årsagen til, at der er forskellige vurderinger af vandremuslingens betydning for opbygningen 

af opblomstringer af blågrønalger (cyanobakterier), (Sarnelle et al., 2005, Fernald et al., 2007). 

  

I nogle tilfælde rapporteres om stigende problemer med algeopblomstringer i forbindelse med store tætheder 

af vandremuslinger. I andre tilfælde reduceres risikoen for algeopblomstringer i forbindelse med store tæthe-

der af vandremuslinger. I de tilfælde hvor der registreres en forøget risiko for opblomstringer af blågrønalger 

ved høje tætheder af vandremuslingerne, kan forklaringen være at søerne er relativt store og dybe hvilket 

medfører, at blågrønalgerne i vindstille perioder kan udnytte deres evne til at flyde op til vandoverfladen, 

hvor de undgår græsningen fra vandremuslingerne, mens de nyder godt af de regenererede næringsstoffer, 

som vandremuslingerne udskiller ved nedbrydningen af de alger, som er tilgængelige for dem. I lavvandede 

søer må det forventes, at blågrønalgerne ikke i samme grad kan undslippe græsningen af vandremuslinger-

ne, så selv i vindstille perioder vil opbygningen af opblomstringer blive forhindret af vandremuslingernes 

græsning. 

 

I denne rapport er det beskrevet, at der i Brassø i den seneste algeundersøgelse i 2011, hvor vandremuslin-

gen har spredt sig i søen var en mindre blågrønalgebiomasse og større forekomst af mindre kiselalger sam-

menlignet med den foregående undersøgelse, hvor vandremuslingen endnu ikke var indvandret i søen, hvil-

ket er i tråd med de generelle forhold, som er beskrevet i afsnit 8.1.3. I forbindelse med pilotundersøgelser i 

den lavvandede sø Brassø, udført af Orbicon i 2009 (Per Andersen, upubl.), blev der udtaget fytoplanton-

prøver dels ved Sejlklubben i Brassø og nedstrøms Brassø i Remstrup Å ved havnen i Silkeborg. Resultatet 

af de to prøver tyder på, at vandremuslingerne er i stand til at reducere både den totale fytoplanktonbiomas-

se og biomassen af blågrønalger markant ved deres filtration, figur 24..  
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Figur 24. Den totale fytoplanktonbiomasse og biomassen af blågrønalgen Microcystis spp. i Brassø og nedstrøms Bras-

sø ved havnen i Silkeborg i Remstrup Å. 

 

I Esrum Sø har Hamburger et al. 1990, vurderet at op til 18 % af fytoplanktonproduktionen blev græsset af 

vandremuslinger, som forekom med tætheder på 300 – 1000 ind/m
2
. 

 

I forbindelse med undersøgelserne i Fårup Sø er det beregnet, at vandremuslingerne er i stand til at filtrere 

hele søens vandvolumen i løbet af 1,8-2,4 døgn. En græsningsrate af den størrelsesorden vil både have stor 

betydning for den kvantitative forekomst af fytoplankton, som vil reduceres i forhold til i tiden uden vandre-

muslinger og kvalitative ændringer, da langsomt voksende arter vil blive græsset ud af systemet, som vil 

blive domineret af hurtigt voksende arter. I Fårup så blev der da også registreret en markant reduktion i fy-

toplanktonbiomassen (60-80%) efter vandremuslingens invasion, Vejle Amt 2006.   

 

9.1.1.2  Fisk 

En større forekomst af vandremuslinger vil påvirke fiskebestandens samlede biomasse såvel som den ind-

byrdes fordeling af de enkelte fiskearter. Indvandring af vandremusling kan påvirke fiskebestanden i negativ 

retning på grund af en øget fødekonkurrence for de fiskegrupper, der primært anvender plankton som føde-

kilde, men kan dog også have en positiv indvirkning på de fisk, som er i stand til at spise muslingerne, se 

f.eks. Strayer et al. 2004.  
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Generelt vil vandremuslingen berige det benthiske system, mens det pelagiske system tilsvarende forarmes. 

Et godt eksempel på hvordan disse systemændringer påvirker fiskebestandene er fra Hudson River i USA 

hvor der, i forbindelse med vandremuslingens invasion og etablering blev registreret en reduktion i de pela-

giske fiskebestande på 28%, mens bestandene af de fisk, der er knyttet til bunden, steg med 97% (Strayer et 

al., 2004). 

 

Den reducerede dyreplanktonbiomasse i Fårup Sø betød, at fødemængden for de planktonædende fisk blev 

reduceret med en mindre fiskebestand til følge. Tilsvarende blev fiskesammensætningen ændret, da rovfi-

skenes levevilkår blev forbedret på bekostning af de planktonædende fredfisk i Fårup Sø og Brassø efter 

vandremuslingens indvandring. Både aborre- og skallebestanden er dog gået tilbage i Fårup Sø og trods 

den ret voldsomme reduktion i bestandstætheden er fiskene fortsat gennemgående i dårligere kondition end 

normalt. Dette antyder en sideløbende reduktion i mængden af fiskeføde, hvor mistanken falder på vandre-

muslingens tilkomst til søen som årsag. Der findes således en del eksempler på at vandremuslingen er i 

stand til at forrykke vanlige fødekæder i søer. 

 

9.1.1.3  Vegetation 

Ved vandremuslingens græsning på planktonalgerne reduceres mængderne af alger, så lysnedtrængningen 

i søerne forøges. Dette betyder forbedrede lysvilkår for de bundlevende planter. Desuden omsætter van-

dremuslingerne store mængder af organisk stof i form af plankton. Ved omsætningen af algebiomassen frigi-

ves uorganiske næringsstoffer, hvilket forøger tilgængeligheden af næringsstoffer til vegetationen.  

 

Ikke mindst epifytter og løstliggende vegetation som de trådformede grønalger vandhår og rørhinde, der kun 

optager næringsstoffer direkte fra vandet, kan nyde godt at den forøgede tilgængelighed af næringsstoffer. I 

forbindelse med invasion af vandremuslinger kan der således blandt andet forventes en forøget biomasse af 

løstliggende grønalger. De rodfæstede makrofytter vil også nyde fordel af en større næringsstoftilgængelig 

og samtidigt relativt klart vand men da disse hovedsageligt optager næringsstoffer gennem rødderne vil 

gruppen derfor ikke respondere så hurtigt/kraftigt på den forøgede tilgængelighed af uorganiske næringsstof-

fer fra vandremuslingerne som de løstliggende grønalger.   

 

Vegetation og muslinger stabiliserer begge bundsubstratet og reducerer resuspension. Dette, sammen med 

det forhold at vandremuslingerne filtrerer store mængder af vand fra pelagiet og æder de alger, de fanger, 

som derefter bliver bygget ind i muslinger eller afgivet som fækalier, medvirker til at flytte produktionen fra 

vandfasen ned i/på sedimentet. 

 

En øget udbredelse af vandremusling kan dog også have en reducerende indflydelse på vegetationens 

dækningsgrad, idet muslinger og undervandsplanter i nogen grad kan konkurrere om attraktive etablerings-

zoner i de fotiske dele af søerne, ligesom vandremuslingerne kan sætte sig på undervandsplanterne. Dette 

blev eksempelvis observeret i Fårup Sø, hvor undervandsvegetationen gik tilbage i årene efter at vandre-

muslingen indvandrede. Det blev vurderet, at årsagen dels var at vandremuslingen ”besatte” den del af sø-

bunden, hvor der ellers kunne være vegetation og dels at vandremuslingerne, når de ”settler” i store mæng-

der, kan trykke vegetationen ned og skygge den ud (Vejle amt, 2006). 

 

9.1.1.4 Bunddyrsamfund 

Vandremuslingen har en stor effekt på mange af de hjemmehørende muslingearter i de ferskvandsområder, 

den invaderer. Ofte bliver de andre muslinger, som f.eks. dammuslinger og malermuslinger, så tæt besat 

med vandremuslinger, at de bliver stresset alvorligt, samtidig med at vandremuslingerne udgør en væsentlig 

fødekonkurrent. Vandremuslingen kan udkonkurrere andre arter totalt (Ricciardi et al. 1998). Effekten på 

andre ferskvandsarter er forskellig. Det generelle billede er, at det går hårdt ud over de arter, der ligesom 

Vandremuslingen lever af at filtrere vandet, medens der er en positiv effekt på de arter, der lever af at æde 

det materiale, som falder til bunds. Specielt kan skaldyngerne på sand- og mudderbunde bruges som leve-
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sted for f.eks. tanglopper (Burlakova, 1995). Dette giver ofte anledning til en signifikant højere diversitet. I 

vandløb viser undersøgelserne, at vandremuslingernes begroninger bliver udnyttet af bundfaunaen, som 

generelt bliver større (Horvath et al., 1999). Der foreligger ingen grundige danske undersøgelser over artens 

indflydelse på det øvrige bunddyrssamfund.  

 

9.1.1.5 Fugle 

Der er generelt ikke lavet fugleundersøgelser i Danmark, der direkte kan relateres til vandremuslingens fore-

komst og kun meget få undersøgelser, der sætter fuglene i forhold til søers biologi og kemi. Der er imidlertid 

ikke nogen tvivl om at markante tilstandsskift som følge af vandremuslingens indvandring i søer også har 

betydelige effekter på fugles mulighed for fouragering i søerne. 

 

Når vandremuslingen koloniserer et område, kan den som nævnt meget hurtigt optræde i enorme antal. Der 

er kendt tætheder på helt op til 700.000 unge muslinger pr. kvadratmeter. De voksne muslinger sidder hæftet 

til underlaget (eller hinanden) med bysustråde og kan danne op til 30 cm tykke lag af levende muslinger. De 

store bestande kan tjene som føde for bl.a. blishøns og dykænder og forekomsten af vandremuslinger dan-

ner eksempelvis grundlag for, at en så udpræget marin art som ederfuglen er begyndt at overvintre i søer i 

Schweiz (Jensen, 2004).  

 

Der blev observeret en stigende blishønebestand i Fårup sø i takt med vandremuslingens forøgede fore-

komst (og et aftagende vegetationsdække) og det blev konstateret, at vandremuslingen udgjorde en væsent-

lig del af blishønernes føde. 

 

 

10 VURDERING OG PERSPEKTIVERING 

10.1  Nøglespørgsmål 

Et af nøglespørgsmålene mht. vandremuslingen er ”Hvad kan vi forvente at der sker med bestanden i Dan-

mark, hvor stabil er den?”.  

 

Erfaringerne fra Danmark, og ikke mindst fra Furesøen, viser at vandremuslingen kan etablere sig og blive 

naturaliseret under de klimatiske forhold vi har i landet og at der findes en lang række søer hvor vandremus-

lingen allerede er etableret eller kan etablere sig i de kommende år hvis de bliver transporteret rundt. I de 

søer hvor vandremuslingen er etableret ser det ud til at bestanden er relativt stabil, d.v.s. uden egentlige 

sammenbrud i bestanden. 

 

Der er p.t. således ikke noget der tyder på at bestandene af vandremuslinger kan forsvinde fra lokaliteter 

hvor de først er registreret. De senere års isvintre (2009 og 2010) med islag og risiko for iltsvind under isen 

ser ikke ud til at have haft nogen markant effekt på udbredelsen af vandremuslingen. Det er imidlertid ikke 

kendt i hvor høj grad den danske bestand er inficeret med f.eks. parasitter som trematoder, se f.eks. Davis 

og Kraak 1992 som kan være med til at kontrollere bestanden. 

 

Spørgsmålet om stabilitet er vigtigt især i de søer hvor vandremuslingen opbygger store bestande og får stor 

indflydelse på hele næringsstofkredsløbet. I disse søer vil en udryddelse af bestande kunne medføre at mil-

jøkvaliteten i søerne momentant ændres til det værre når vandremuslingerne ikke længere græsser fy-

toplanktonet ned og der desuden kan frigives store mængder fosfor ved nedbrydningen af muslingerne så 

der opbygges store fytoplanktonopblomstringer med risiko for udskygning af undervandsplanter og for efter-

følgende iltsvind, se Millane et al. 2008.        
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10.1.1 Biodiversitet-arter: spredningsrisiko, effekter på andre arters forekomst  

Vandremuslingen spredes kun langsomt mellem vandsystemer og spredningen finder med stor sandsynlig-

hed kun sted ved hjælp af menneskelige aktiviteter som f.eks. transport af både og fiskegrej mellem vandsy-

stemerne. Erfaringerne fra Gudenåsystemet viser, at når vandremuslingen tilføres et system vil den meget 

hurtigt ved egen hjælp kunne sprede sig nedstrøms det sted, hvor den er introduceret i form af planktoniske 

larver. Således er arten nu registreret nedstrøms Knud Sø – hele vejen til Randers kun få år efter de første 

observationer af vandremuslingen i Knud Sø i 2006. Derimod synes spredning opstrøms ikke at forekomme, 

eller det går meget langsomt uden hjælp fra menneskelige aktiviteter. Nye observationer af vandremuslingen 

i Århus Å systemet, som ligger meget tæt på Gudenåsystemet, peger på, at der her har været hjælp til 

spredningen ved transport af både og fiskegrej mellem systemerne. 

 

Vandremuslingens betydning for miljøtilstanden i søer og vandløb er i høj grad afhængig af tætheden af 

bestanden.   

 

Direkte negative effekter af vandremuslingen på andre naturligt forekommende arter er kun registreret for de 

større ferskvandmuslingers vedkommende. Dette skyldes sandsynligvis, at effekterne af vandremuslingen på 

de andre muslinger er meget iøjnefaldende og dramatiske. Vandremuslingerne sætter sig fast på de andre 

muslingers skaller og kan sidde så tæt, at værtsmuslingerne dør enten på grund af sult, fordi vandremuslin-

gerne forhindrer, at der kommer vand med føde ind til værtsmuslingen, eller på grund af stress, fordi værts-

muslingerne ikke kan gennemføre deres normale adfærd f.eks. i form af at lukke skallerne helt i eller ved, at 

de ikke kan foretage de årstidsbestemte ”vandringer” fra lavt til dybere vand, fordi påvæksten af vandremus-

linger forhindrer bevægelsen igennem søbunden 

 

Det må forventes, at etablering af vandremuslinger i store bestande vil medføre, at det areal, som ellers var 

tilgængeligt for andre naturligt forekommende bunddyr og planter, reduceres så bestandene af disse dyr og 

planter reduceres tilsvarende. 

 

I søer kan etablering af store bestande af vandremuslinger medføre en forarmning af det pelagiske system, 

mens det benthiske system beriges. Det kan medføre en reduktion i mængden af pelagiske fisk og en stig-

ning i mængden af bundlevende fisk.  

 

På vandløbsstrækninger nedstrøms søer med vandremuslinger vil en forøgelse af vandets klarhed medføre 

forbedrede forhold for undervandsvegetationen.  

 

Sideløbende med at der etableres store bestande af vandremuslinger f.eks. i form af biogene rev – som er 

en ny naturtype for ferskvand, men som er almindeligt kendt i marine systemer, vil der blive etableret en 

associeret flora og fauna, som er tilpasset til samlivet med vandremuslingerne. ”Muslingebanken” tilbyder en 

kompliceret rumlig struktur med mange gemmesteder og med rigeligt med hurtigt omsætteligt organisk stof i 

form af muslingefækalier/pseudofækalier. Denne flora og fauna vil i første omgang bestå af naturligt fore-

kommende danske arter, som er tilpasset til at leve på grus og stenbund. På sigt må det forventes, at der 

kan blive introduceret nye arter for Danmark i forbindelse med vandremuslinge-rev. 

 

Det er almindeligt kendt, at energistrøm og kulstofkredsløb ændrer sig i et søsystem, når vandremuslingen 

introduceres. En større mængde af energi og kulstof vil blive omdirigeret til det benthiske system, mens det 

pelagiske system kan blive udpint i større eller mindre grad. Dette systemskift kan få stor betydning for de 

højere trofiske niveauer i søerne, så de fugle og fisk, som lever af den pelagiske produktion, udskiftes til 

fordel for arter, som er mere tilknyttet det benthiske system.   
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Figur 25. Revdannelse i Remstrup Å, 2009. Vandremuslingerne ligger helt tæt med en koncentration på 15.000 ind./m

2
. 

Billedet af prøve udtaget med Kajak bundhenter viser at muslingerne ligger i flere lag.  

 

10.1.2 VRD - effekt på overordnede vandkvalitet 

Den sammenlignende analyse af vandkemiske data i søer med og uden vandremusling viser, at vandremus-

lingen typisk kan findes i søer, der er svagt mere næringsrige end gennemsnittet af danske søer. På bag-

grund af datamaterialet kan det dog ikke vurderes, hvorvidt forekomsten af vandremusling i sig selv har en 

indflydelse på fosforniveauet i søer. En irsk undersøgelse har vist at total-P ikke nødvendigvis falder efter 

invasion af vandremuslinger (Millane et al. 2008)  

 

Derimod viser datamaterialet, at tilstedeværelsen af vandremusling i søer reducerer klorofyl- og dermed 

algemængden i forhold til det niveau, der kunne forventes ved søens givne fosforkoncentration, samt at den 

indbyrdes fordeling af algegrupper påvirkes. Når søen har mere klart vand, vil forholdene for undervandsve-

getationen forbedres, ligesom fiskenes levevilkår ændres generelt herunder den indbyrdes konkurrence mel-

lem de enkelte arter.  

 

Effekten af vandremuslingens forekomst på de biologiske og vandkemiske forhold i søer er beskrevet i uden-

landske undersøgelser (Gergs et al. 2009, Zhu et al., 2006, Millane et al. 2008, m.fl.). Bedømt ud fra de her 

gennemgåede analyser er der tilsvarende forskelle i miljøforholdene i søer med og uden vandremusling i 

Danmark. Da der endnu ikke er lavet egentlige undersøgelser af effekten af vandremuslinger i søer i Dan-

mark er det ikke umiddelbart muligt at kvantificere disse forskelle.  

 

Massiv opvækst af enkeltarter destabiliserer etablerede ligevægte og skaber generelt mere ustabile forhold. 

Som det er beskrevet, påvirker opvækst af vandremusling søernes økologi. Det mere klare vand er dog ikke 

et udtryk for, at søtilstanden generelt er forbedret, men derimod et (isoleret set positivt) resultat af ustabile 

forhold. I søer med vandremuslinger er der således i særlig høj grad behov for at anvende flere forskellige 

biologiske kvalitetselementer til at beskrive miljøtilstanden, og til at identificere den indsats der skal til for at 

opnå god tilstand i forhold til Vandrammedirektivet.  De empiriske og økologiske sammenhænge, som an-

vendes til at beskrive søernes tilstand, børe også omfatte andre væsentlige økologiske kvalitetselementer. 
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Søernes målsætning og den indsats, som er vurderet at være nødvendig for at nå denne målsætning bør 

derfor ikke ændres på baggrund af de observerede ændringer, som er opstået på baggrund af ustabilitet. 

 

Vandremuslingen er med andre ord et ”fremmedelement”, der kan reducere symptomerne på forhøjede kon-

centrationer af næringsstoffer, men uden at fjerne de underliggende årsager. Det betyder, at miljøkvaliteten i 

søerne og vandløbene vil være meget følsom overfor vandremuslingebestandenes størrelse og artens over-

levelse i systemet.  

 

Omvendt betyder vandremuslingens evne til at påvirke søernes økologi, at de årsagssammenhænge, som er 

beskrevet på baggrund af forhold i søer uden vandremusling, kun med forsigtighed kan anvendes til at be-

skrive gældende forhold i søer med større populationer af vandremusling. Eksempelvis viser vore analyser, 

at der er en ringe men dog signifikant forskel i klorofyl-sigtdybde relationerne for såvel års- som sommergen-

nemsnit afhængigt af om der er vandremusling i søerne eller ej. 

 

I vandløbene forventes vandremuslingens effekter på smådyrsfaunaen ikke i almindelighed at give anledning 

til reduktioner af DVFI-værdien, der for nærværende er den centrale kvalitetsparameter for den økologiske 

tilstand i vandløb.  Det kan dog ikke udelukkes, at der i tilfælde af masseforekomst af vandremuslinger kan 

ske markante ændringer i habitatkvaliteten for smådyrsfaunaen.  Det forventes i øvrigt at etablering af mindre 

bestande af vandremuslinger i vandløb kan få positiv betydning for smådyrsfaunaen særlig hvor den er påvirket af 

mangel på fast substrat i vandløbsbunden.  

 

I lighed med søerne kan vandremuslingens tilstedeværelse i vandløbene påvirke de kvalitetselementer, der i 

følge Vandrammedirektivet skal lægges til grund for bedømmelsen af den økologiske tilstand.  

 

Det kan ikke udelukkes, at vandremuslingen kan få negativ effekt på bestandene af den strengt beskyttede 

Bilag-IV-art, grøn kølleguld-smed.  

 

 

 

10.1.3 Hvor søspecifikt er problemet  

Vandremuslingen findes hovedsagligt i dybere, iltrige, eutrofe søer og reservoirer samt i store vandløb med 

langsomme strømforhold, hvor der er områder med fast substrat (Busch et al, 1995). I nærværende datama-

teriale er vandremuslingen som nævnt primært registreret i dybere søer (13 ud af 15 søer) med en spredning 

i fosforkoncentration fra 0,018 til 0,340 µg P/l som årsgennemsnit.  Altså ikke i de helt næringsfattige søer 

med meget lille produktion og ikke i hypereutrofe søer med dårlige iltforhold og masseopblomstringer af ty-

pisk en enkelt algegruppe. 

 

Det mindste årsgennemsnit for de testede vandremuslingesøer er 5,9 µg klorofyl/l. Dette betyder, at van-

dremuslingen sandsynligvis ikke vil få succes i lavproduktive søer som f.eks. Almind Sø og Slåen Sø med 

gennemsnitlige klorofyl-årsværdier på 3 – 4 µg/l. Udenlandske undersøgelser peger på at en succesfuld 

etablering med store bestande kræver relativt større mængder føde i form af fytoplankton som svarer til klo-

rofylkoncentrationer større end ca. 15-20 µg Chl a/l, beregnet efter data i  

http://www.qc.ec.gc.ca/csl/pub/pub004_e.html. 

 

Til illustration af betydningen af en række andre miljøparametre for udbredelsen af vandremuslingen sam-

menstiller Tabel 7 en række ”grænseværdier” for udvalgte miljøvariable indhentet fra udenlandske undersø-

gelser. 

 

 

 



Naturstyrelsen – Vandremuslingens effekt på de biologiske forhold i søer og ferskvandssystemer 53/59 

 

Miljøvariabel 

Sandsynlighed for succesfuld etablering af vandremusling  

efter introduktion 

Høj Moderat Lav Meget lav 

Salinitet (‰) 0 – 1 1 – 4 4 – 10 > 10 

Konc. Af Kalciumcarbonat 

(mg CaCo3/l) 

> 90 45 – 90 25 – 45 < 25 

pH 7,5 – 8,7 7,2 – 7,5 

8,7 – 9,0 

6,5 – 7,2 

> 9,0 

< 6,5 

>9,0 

Konduktivitet (µ Siemens) > 83 37 – 82 22 – 36 < 22 

Vandtemperatur (
o
C) 18 – 25 16 – 18 

25 – 28 

9 – 15 

28 – 30 

< 8 

>30 

Sigtdybde (cm) 40 – 200 20 – 40 10 – 20 

200 – 250 

< 10 

> 250 

Ilt (mg/l) 8 – 10 6 – 8 4 – 6 < 4 

Strømhastighed (m/s)* 0,1 – 1,0 0,09 – 0,1 

1,0 – 1,25 

0,075 – 0,09 

1,25 – 1,5 

< 0,075 

>1,5 

Dybde(m) 0 – 10 11 – 50 50 – 100 > 100 

Tørlægning – voksne (dage) 0 - - > 4 

* larvenedslag 

 

Tabel 7. Sandsynligheden for at vandremuslingen kan etablere sig efter introduktion i et vandområde afhænger af en 

række miljøvariabler. Data sammenstillet ud fra udenlandske undersøgelser, Gudenåkommiteen 2009. 

   

Calciumindhold 

Vandremuslingen fordrer et tilstrækkeligt indhold af opløst calcium, hvorfor det ikke kan forventes, at arten vil 

sprede sig til lavalkaline søer med an alkalinitet mindre end ca. 1 svarende til et calciumindhold på 20 – 25 

mg CaCO3/l eller mindre og lav pH. Den laveste gennemsnitlige årsværdi for total alkalinitet i de testede 

vandremuslingesøer er 1,9 meq/l. 

 

Salinitet 

Vandremuslingen er en ferskvandsmusling, men den er også registreret i brakvandsområder med saliniteter 

fra 0,2 til 12,0 ‰ (MacNeill, 1990). Risikoen for en invasion af et brakvandsområde er høj ved saliniteter fra 0 

til 1 ‰ og moderat ved saliniteter på 1 til 4 ‰. Der er en tendens til, at vandremuslingens tolerance overfor 

saltvand er størst i områder, hvor den har forekommet i lang tid. I dele af Østersøen bliver den registreret i 

saltvand med saliniteter op til 6 
o
/oo (Jarvekulg, 1979). Det kan således forventes, at vandremuslingen ek-

sempelvis kan invadere den brakke del af Randers Fjord.  

Larvestadierne er mindre tolerante overfor saltvand end de voksne. Store forekomster af veligerlarver kan 

forekomme ved saliniteter på 0,3 til 0,7 ‰ (Wictor, 1969). 

 

pH  

Vandremuslingen trives ikke i vandsystemer med surt/svagt surt vand, som forhindrer kalkdannelse i forbin-

delse med dannelse af skaller. Udenlandske erfaringer viser, at vandremuslingens forekommer ved pH-

forhold mellem 7,2 og 9,0, hvilket svarer overens med, at rapportens 15 vandremuslingesøer har gennem-

snitlige årsværdier på pH 8,0 – 8,8 Vandremuslingen kan med andre ord forekomme i vandområder, som 

hverken er for sure eller for alkaliske. I forbindelse med et studie af 76 europæiske søer blev vandremuslin-

gen ikke fundet i søer med pH < 7,3 (Ramcharan et al., 1992).  

 

Vanddybde  

De højeste tætheder af vandremuslinger registreres ofte i dybdeintervallet fra 2 - 7 meter. Der bliver dog 

også registreret meget høje tætheder på såvel mindre som større dybder og dybden kan ikke alene ses som 
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en begrænsende faktor. Fordelingen af de største tætheder afspejler fødetilgængelighed, substrat - og iltfor-

hold. Parametre som sandsynligvis tilsvarende er afgørende for, at vandremuslingen primært forekommer i 

større og dybere søer i Danmark, hvor substrat og iltforhold netop modsvarer artens krav til levested. 

 

Vandtemperatur  

Vandremuslingen vokser og formerer sig bedst ved vandtemperaturer fra 12 til 26 °C (Claudi & Mackie, 

1993) og dermed et temperaturinterval som i danske søer. Vandtemperaturen er med andre ord ikke et be-

grænsende element for forekomst af vandremusling i Danmark.  

 

Ilt  

Vandremuslinger kræver relative gode iltforhold. Ved iltkoncentrationer, som er lavere 40-50 % mætning kan 

vandremuslingen ikke blive effektivt etableret (McMahon, 1995). Den kan dog kortvarigt overleve ved iltkon-

centrationer ned til 1,0 -1,7 mg l-1 ved vandtemperaturer på 17-18 
o
C (Yu & Culver, 1999).  

 

Iltforholdene vil påvirke vandremuslingens dybdefordeling, idet et lavt iltindhold ofte vil være en begrænsen-

de faktor for artens dybdeudbredelse i danske søer, hvor iltkoncentrationen specielt i sensommerperioden 

kan være lav på dybere vand under springlaget i de relativt næringsrige og dybere søer, hvor vandremuslin-

gen forekommer. På lavere vand vil der dog være tilstrækkelige iltmængder, således at det ikke kan forven-

tes, at iltindholdet vil regulere vandremuslingens generelle forekomst i danske søer. 

 

10.1.3.1 Vertikal og horisontal udbredelse, substrat, vandsystemer og øbiogeografi,  

I indledende afsnit er det beskrevet, at vandremuslingen har et stort spredningspotentiale nedstrøms i vand-

løbssystemer på grund af en stor produktion af veligerlarver. Arten er afhængig af andre organismer, primært 

mennesket, for at sprede sig mellem vandsystemer og derfor foregår denne del af spredningen langsomt. 

Danmark har mange mindre vandsystemer, hvilket sandsynligvis er en af forklaringerne på, at spredningen 

er foregået relativt langsomt i de første 100 år siden vandremuslingen første gang blev registreret i Køben-

havnsområdet. I de følgende 100 år har vandremuslingen spredt sig til primært et antal af de nordsjælland-

ske søer og dertil også til to søer i Jylland. Med introduktionen i Gudenåsystemet i 2006 er der nu åbnet op 

for, at arten kan sprede sig til en lang række af de midtjyske søer og at vandremuslingen dermed kan forøge 

sin forekomst i Danmark betydeligt. Senest er arten som nævnt registreret i Århus å systemet, som deler 

vandskel med Gudenåens opland. Det forøgede potentiale for spredning skyldes dels, at invasionen af Gu-

denåsystemet dækker et meget stort areal, som der efterfølgende kan spredes fra, dels at bestanden af 

vandremuslinger i Jylland bliver markant forhøjet så ”moderbestanden”, der skal spredes fra, nu er markant 

større end før spredningen til Gudenåsystemet. 

 

Spredningshastigheden vil aftage markant med afstanden til den nærmeste ”moderbestand”. Dette medfø-

rer, at den geografiske udbredelse kan begrænses af afstanden til den nærmeste lokalitet med en god be-

stand.    

 

De største udsving i bestandsstørrelse forventes i introduktionsfasen, hvor tilfældige udsving i strømforhold, 

fødetilgængelighed, predation etc. vil være afgørende for spredning og etablering på nye lokaliteter. Perio-

den for introduktion, etablering og stabilisering vil være forskellig i forskellige søer.  

I Furesøen ser det ud til, at en naturalisering af bestanden af vandremuslinger nu er etableret op imod 100 år 

efter indvandringen.  

På baggrund af observationerne fra Gudenåsystemet kan det forventes, at introduktionsfasen for den type 

systemer vil vare 2-5 år, dog måske baseret på en introduktion af enkelte individer på en enkelt dag og at 

spredningsfasen indenfor Gudenåsystemet vil tage 5-20 år, måske mere for opstrømslokaliteter. 

 

Vandremuslingens vertikale udbredelse er udover at være begrænset af egnet fast substrat til fasthæftning, 

f.eks. sten, grus, trærødder, tagrør og andre muslinger inkl. de naturligt forekommende ferskvandsmuslinger 
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som malermusling og dammusling også begrænset af iltforholdene i hypolimnion og termoklinens placering i 

sommerperioden.  

 

Den horisontale udbredelse af vandremuslingen i den enkelte sø afhænger af substratforhold og søens ud-

formning og morfometri. Der kan være store variationer i muslingernes fordeling i søen og derfor kan van-

dremuslingernes påvirkning af de kemiske og biologiske forhold også variere i forskellige dele af søen.  

 

I store dybde søer vil vandremuslingerne primært have betydning som græssere på fytoplanktonet langs 

søernes ”kanter”, hvor tætheden af vandremuslinger per m
2
 er størst både som et resultat af den største 

tæthed af vandremuslinger per m
2
 og den relativt lave vanddybde, der medfører, at muslingerne kan filtrere 

hele vandsøjlen effektivt. De åbne vandmasser centralt i søerne vil ikke være påvirket i samme grad af 

græsning, dels fordi tætheden af vandremuslinger oftest er lav på større vanddybder på grund af manglende 

substrat til fasthæftning og måske dårlige iltforhold i sommerperioden, dels fordi vandremuslingerne ikke kan 

filtrere hele den ”høje” vandmasse effektivt på grund af det store vandvolumen og manglende nedblanding af 

overfladevand til bunden. 

 

 

10.1.4 Vandremuslingens bestandsstørrelse og dens sammenhæng med belastning. 

Vandremuslingens betydning for miljøtilstanden i søer og vandløb er i høj grad afhængig af bestandens stør-

relse og udbredelse. Bestandens størrelse afhænger af mængden af føde i form af planktonalger. Jo større 

biomasse og produktion af planktonalger desto større bestand af vandremuslinger. Hvis mængden af plank-

tonalger er mindre end ca. 15-20 µg klorofyl/l, kan vandremuslingen tilsyneladende ikke etablere sig i søerne 

med markante bestande, fordi fødegrundlaget er for ringe, hvilket også afspejles i at der i forbindelse med 

vores analyse af miljøforholdene i danske søer i forhold til vandremuslingen, viser at den ikke forekommer i 

søer med mindre en 5,9 µg klorofyl/l, se kapitel 10.1.3. Mængden af planktonalger i en sø er afhængig af 

søens belastning med fosfor og kvælstof. Bestandsstørrelse og individtæthed af vandremuslinger i en sø 

afspejler således indirekte søens belastning med fosfor og kvælstof og dermed søens produktion. 

 

 
Figur 26. Skitsering af mulig sammenhæng mellem mængden af fytoplankton i søer (µg Chl A/l) og maksimale tætheder 

af vandremuslinger baseret på undersøgelser i danske søer.    

 

En stor bestand af vandremuslinger vil gennem græsning på planktonalgerne reducere mængden af plank-

tonalger i søer og der vil registreres en nedgang i koncentrationen af klorofyl-a. Dette vil isoleret set kunne 

tolkes som en forbedret miljøkvalitet. Imidlertid kan en stor mængde af vandremuslinger samtidig betyde, at 

det naturlige plante- og dyreliv i søen påvirkes negativt – så miljøkvaliteten i realiteten er forringet.  
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Vandremuslingens bestandsstørrelse i en given sø kan således sandsynligvis kontrolleres/reduceres ved at 

regulere på /nedsætte belastningen af søen. En klorofylkoncentration på mindre end 15-20 µg Chl a/l vil 

medføre, at vandremuslingen ikke længere kan opretholde så store bestande, at f.eks. naturligt forekom-

mende arter skubbes ud. Ved en reduceret belastning kan vandremuslingen således kun forekomme med 

lave tætheder og i den situation kan vandremuslingen sandsynligvis bidrage til at stabilisere den gode klar-

vandede tilstand. Desuden kan biodiversiteten i søer sandsynligvis forøges ved tilstedeværelse af små be-

stande af vandremuslinger, fordi klumper af vandremuslinger – mikrorev – kan huse arter, der ellers ikke ville 

være talrige i systemet. 

  

Ved en tilstrækkeligt lav belastning kan det således forventes, at vandremuslingen vil forekomme i lave tæt-

heder, hvilket vil medføre at den kan ”naturaliseres/inkluderes/assimileres” i de naturlige dyresamfund i søer 

i stedet for at dominere disse. 
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10.2 Eksempler på andre spørgsmål som kan tages op efterfølgende - idekatalog  

Denne rapport beskriver den udvikling, som er registreret i danske søer efter vandremuslingens indvandring 

og præsenterer sammenhængen mellem centrale miljøparametre i danske søer med og uden vandremus-

ling. Der er kun lavet ganske få undersøgelser i Danmark, der specifikt fokuserer på vandremuslingens effekt 

på tilstanden i søer og vandløb og derfor skal rapportens vurderinger og konklusioner ses på dette grundlag. 

Mere præcis viden om vandremuslingens kårvariable og effekt på øvrige miljøforhold i Danmark fordrer un-

dersøgelser tilrettelagt hertil. I det følgende er der i ikke prioriteret rækkefølge nævnt eksempler på sådanne 

undersøgelser, som vil kunne øge vor viden om vandremuslingen i Danmark. 

 

- Hvor mange danske søer har potentiale for at blive invaderet – baseret på morfome-

tri/belastning etc. - ”habitat mapping”. 

 

- Hvad begrænser spredningen – hvor kan man sætte ind for at forhindre spredning? 

 

- Overvågning af bestande af vandremusling i udvalgte søer. 

 

- Inddragelse af vandremuslingen i den øvrige vandmiljøovervågning. 

 

- Vandremuslingens effekter på biodiversitet – f.eks. andre muslinger, bunddyrsamfund, fisk og 

fugle, vegetation etc. 

 

- Systemeffekter – næringsstofomsætning, klarere vand, vegetationens dybdegrænse, fyto- og 

zooplanktons artssammensætning mv. 

 

- Effekt på grøde i vandløb og konsekvensvurdering for eksempel af risiko for oversvømmelser. 

 

- Vandremuslingerev i danske ferskvandssystemer, en naturtype – biogene ferskvands rev. 
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