
Danske søtyper (revision af søtypologi) 

Martin Søndergaard, Aarhus Universitet, DCE/Bioscience 



Søer kan være meget forskellige –  
og ofte tænker vi nok på forskellige grader af næringsstofindhold og påvirkning 

Badning i den klarvandede sø (Almind Sø) Vandblomst (blågrønalger) 



--- Eller oprindelse 

Sø opstået ved råstofindvinding (Faxa kalkbrud) Karpedam (Gisselfeldt) 



Sø opstået  gravning efter brunkul (Søby området) Sø opstået  ved opstemning (Tange Sø) 

--- Eller oprindelse 



Men der er også naturgivne forskelle (og det er temaet for dette MST-projekt) 
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Vilsted Sø, Bølling Sø, 
Årslev Engsø, …) 



Søtyper: hvordan det? 

• I princippet er hver sø unik og sin egen type, men ……. 
 

• Der ses fælles naturgivne træk mellem søer, for eksempel kalkfattige søer, brakvandssøer, brunvandede søer, 
dybe søer. 
 

• Som også set i tidligere undersøgelser, er der dog sjældent tale om skarpe grænser mellem de forskellige 
søtyper.  
 

• Hovedopgaven og problemstillingen ved definitionen af søtyper er således at fastsætte de mest meningsfulde 
afgrænsninger langs en gradient, hvor der i stor udstrækning er tale om kontinuerte ændringer. 

  



Søtyper: hvorfor det? 

Vandrammedirektiv: Søtyper defineres primært på baggrund af morfologiske og kemiske 
forskelle. 
 
Habitatdirektiv: Søtyper defineres primært på baggrund af plantesamfund. 
 
Forvaltningsmæssigt kan det være nødvendigt at gruppere søer i typer for at kunne 
etablere fælles retningslinjer til vurdering af tilstand. 



Søtyper: betyder det noget? 
• Forskellig referencetilstand. 

 
• Forskellige anvendelighed af indikatorer til vurdering af økologisk tilstand. 

 
• Forskellig målsætning om tilstand (næringsstofindhold) og derved til næringsstoftilførsel. For eksempel højest 

25 ug/l klorofyl i lavvandede søer, men højest 12 ug/l i dybe søer (for at opnå mindst god økologisk tilstand). 
 

• Dermed får fastlæggelse af søtype også betydning for eksempelvis indsatsbehov jf. vandområdeplaner. 
  



Afgrænsning af søtyper p.t.: 

Defineret på baggrund af: 
 

1. Vanddybde.  
- Grænse: middelvanddybde 3 m (+ omfang lagdeling) 
 

2. Alkalinitet.  
- Grænse: 0,2 meq/l (i interkalibreringssammenhæng: 1 meq/l) 
 

3. Farvetal/humusindhold.  
- Grænse: 60 mg Pt/l 
 

4. Salinitet.  
- Grænse: 0,5 ‰ 

Andre kriterier kunne også overvejes: 
- Søstørrelse (betydning for bla. artsantal) 
- Hydraulisk opholdstid (betydning for opbygning plankton) 
- Isolation/kontakt til andre vandområder (betydning for 

spredning af arter/biodiversitet) 



Danske søtyper (vandrammedirektiv) 

Fra: Naturstyrelsen, 2014: 



Danske søtyper (% af 857 søer), vandrammedirektiv/vandområdeplaner 
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I vandplanerne adskilles dybe/lavvandede søer ikke kun på baggrund af vanddybde, 

men også på baggrund af varighed og udbredelse af lagdeling (temperaturspringlag). 

: Interkalibrerede 



Rapporter om danske søtyper 

2003 2018 

Giver forbedret 
datagrundlag 
anledning til 
ændret inddeling 
af søtyper? 

? 



Analyser vedr. de fire hovedinddelingskriterier: 
 
 
 

• Alkalinitet/kalkholdighed 
 
 
 
 
 

• Humusindhold/farvetal 
 
 
 
 
 

• Vanddybde 
 
 
 
 
 

• Salinitet/saltholdighed 
 



Alkalinitet (kalkholdighed) 

tvepibet 

lobelia  

Har især betydning for 
forekomsten af 
vegetationstyper og 
følsomhed over for forsuring 

strandbo  



Alkalinitet 
og pH 
(fordeling i danske søer) 

  

  

Fig 2.1 Danske søers alkalinitet (venstre del) og pH (højre del). Her vist som søer > 5 ha (nederst, antal søer= 615, to 

søer med TA over 10 meq/l er udeladt) og søer mellem 1 og 5 ha (øverst, antal søer=170). Alkaliniteten er vist med 

søjler, der viser skridt på 0,2 meq/l fra -0,1 meq/l til >=7 meq/l. pH er vist med intervaller på 0,5. Se også tabel 2.1.  

 

Både blandt søerne større end 5 ha og mellem 1-5 ha ligger de fleste søers pH-værdi omkring det 

neutrale eller let basiske. Blandt småsøer har kun 2,5% en pH under 5, og blandt søerne over 5 ha er det 

kun 2,3%. 

 

 

1 - 5  h a  

>5 ha 

1-5 ha 

>5 ha 

1-5 ha 

Kalkfattig 



Alkalinitet 

  

 

Fig. 2.3 År-til-år variationer i alkaliniteten (sommergennemsnit) i 5 søer med høj alkalinitet (venstre) og 5 søer med 

lav alkalinitet (højre). To meget lave alkaliniteter (-0,41 meq/l) fra Holm Sø (1992 og 1993), som ikke afspejles i pH 

er udeladt. Lav-alkaline søer:  star, purple: Skærsø; plus, red: Kvie Sø; circle, green: Holm Sø; square, blue: Søby Sø; 

triangle, black: Hornum Sø. Høj-alkaline søer: star,purple: Gundsømagle Sø; plus, red: St. Søgård Sø; circle, green: 

Nors Sø; square, blue: Damhussøen; triangle, black: Arresø. 
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Alkalinitet 

  

Fig. 2.4 Seks eksempler på sæsonmæssige variationer i søer alkalinitet. 
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Alkalinitet 

 

 

 

 

 

 

 

1  Nostoc pruniforme          Søblomme 

2  Chaetophora elegans        Hjortetaksalge 

3  Tråd alger                 Trådalger 

4  Ceramium nodulosum         Almindelig klotang 

5  Chlorophyceae indet.      Grønne trådalger 

6  Hydrodictyon reticulatum   Vandnet 

7  Fucus vesiculosus          Blæretang 

8  Chaetomorpha linum         Krølhårstang 

9  Vaucheria                  Gulgrønalgeslægten 

10 Spirogyra                  Slimtrådslægten 

11 Enteromorpha intestinalis  Tarm-rørhinde 

12 Cladophora glomerata       Dusk-vandhår 

13 Cladophora                 Vandhårslægten 

14 Enteromorpha               Rørhindeslægten 

15 Ulva lactuca               Søsalat 

16 Ulotrix 

17 Enteromorpha flexuosa 

1: Nitella translucens; 2: Nitella flexilis; 3:Nitella;  

4: Chara globularis var. virgate; 5: Chara globularis;  

6: Chara aspera; 7: Chara tomentosa; 8: Nitellopsis obtusa 

9: Chara aspera var. aspera; 

10: Chara globularis var. globularis; 

11: Chara hispida var. hispida; 12: Chara connivens;  

13: Chara intermedia;14: Chara vulgaris; 15: Chara;  

16: Chara vulgaris var. contraria;  

17: Chara vulgaris var. hispidula; 

18: Chara hispida var. major; 19: Chara rudis 

20: Chara hispida; 21: Chara vulgaris var. longibracteata 

22: Chara vulgaris var. papillata, 

23: Chara vulgaris var. vulgaris; 24: Tolypella nidifica;  

25: Chara canescens; 26: Chara baltica 

 

1  Sphagnum                      Tørvemosslægten 

2  Riccardia                     Nerveløsslægten 

3  Isoetes echinospora           Gulgrøn brasenføde 

4  Warnstorfia exannulata        Rødlig bueblad 

5  Calliergonella cuspidata      Spids spydmos 

6  Riccardia chamedryfolia       Vand-nerveløs 

7  Leptodictyum riparium         Krybende bækmos 

8  Sphagnum cuspidatum           Pjusket tørvemos 

9  Isoetes lacustris             Sortgrøn brasenføde 

10 Lobelia dortmanna             Tvepibet lobelie 

11 Drepanocladus                 Seglmosslægten 

12 Elatine hexandra              Sekshannet bækarve 

13 Juncus bulbosus f. submersus  Liden siv, submers 

14 Sphagnum subsecundum          Ensidig tørvemos 

15 Fontinalis dalecarlica        Smal kildemos 

16 Plantago uniflora             Strandbo 

17 Riccia fluitans               Flydende stjerneløv 

18 Warnstorfia fluitans          Vand-bueblad 

19 Elatine hydropiper            Vendpeber-bækarve 

20 Fontinalis antipyretica       Almindelig kildemos 

21 Fontinalis                    Kildemosslægten 

22 Drepanocladus aduncus         Kær-seglmos 

Trådalger mm. 

Kransnålalger 

Mosser, grundskudsplanter 

- og undervandsplanter 



Alkalinitetsgrænse(r) 0,2 meq/l 1,0 meq/l 0,2 og 1,0 meq/l 

Resulterende søtyper =<0,2 meq/l 
>0,2 meq/l 

<= 1,0 meq/l 
> 1, 0 meq/l 

<= 0,2 meq/l 
0,2-1,0 meq/l 
> 1,0 meq/l 

Fordele Vil give en klar nedre 
afgrænsning, 
hvorunder 
vandaksarter ikke 
optræder. 

Lægger sig op grænserne 
anvendt i forbindelse 
interkalibreringen i den 
central-baltiske GIG, hvor 
Danmark hører med. 

Vil gøre det muligt at adskille 
søtyper, som domineres af 
henholdsvis grundskudsplanter 
og langskudsplanter. 

Ulemper Nogle arter af 
grundskudsplanter, 
især strandbo findes 
også ved højere 
alkalinitet 

Mange arter af vandaks 
findes ved alkaliniteter 
under 1 meq/l. 

Betyder at der bliver tre 
alkalinitetstyper, hvilket kan 
gøre det administrativt tungere 
at arbejde med. 

Valg af alkalinitetsgrænse 

Hvis der anvendes en grænse ved 1,0 meq/l i stedet for 0,2 vil det øge antallet af lavalkaline søer anvendt i vandplanerne. 
Ud af de 857 søer i de seneste vandområdeplaner er der 740, hvor alkaliniteten er kendt (jf. data sendt fra MST). Ud af 
disse 740 søer har 168 en alkalinitet under 1,0 meq/l og 82 under 0,2 meq/l.  



Brunvandet/farvetal 

Brunvandet på grund af tilførsel af 
opløste humusstoffer. Påvirker planter 
(lystilgængelige) + andre organismer. 



  

Fig. 3.1. Danske søers farvetal. Her vist som søer > 5 ha (højre, antal søer= 606) og søer mellem 1 og 5 ha (venstre, 

antal søer120). Farvetallet er vist med søjler, der viser skridt på 10 mg Pt/l. Sidste kolonne viser procentdel søer 

med farvetal over 300 mg Pt/l. Se også tabel 3.1.  

 

> 5  h a  

1-5 ha 

Farvetal 

>5 ha 

Klar Klar 



<20 mg Pt/l 
>200 mg Pt/l 

60 mg Pt/l 

brunvandet klarvandet 



  

 

Fig. 3.5 År-til-år variationer i farvetal (sommergennemsnit) i 5 søer med forholdsvis højt farveltal (venstre) og 5 søer 

med forholdsvis lavt farvetal (højre). 
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Fig. 3.5 År-til-år variationer i farvetal (sommergennemsnit) i 5 søer med forholdsvis højt farveltal (venstre) og 5 søer 

med forholdsvis lavt farvetal (højre). 
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Fig. 3.6 Fire eksempler på sæsonmæssige variationer i farvetal. 
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- Og planteplankton 

 

 

Fig. 3.8.2. Forekomsten af fytoplanktontaxa sorteret i forhold til stigende farvetal (maksimum observeret 

sommergennemsnit). Øverst: alle arter angivet i bilag 2, (total antal taxa = 850), nederst: kun arter som er 

observeret mindst 5 gange (farve_n>4 i bilag 2 (total antal taxa=485). Linjerne viser ”moving averages”, period=2.  

 

  
  
Fig. 3.8.2. Forekomsten af fytoplanktontaxa 
sorteret i forhold til stigende farvetal 
(maksimum observeret sommergennemsnit). 
Øverst: alle arter angivet i bilag 2, (total antal 
taxa = 850), nederst: kun arter som er 
observeret mindst 5 gange (farve_n>4 i bilag 2 
(total antal taxa=485).   



Vanddybde 
- Vanddybde har især betydning for udvikling af 
lagdeling/springlag i løbet af sommeren.  
- På grund af større vandvolumen og længere 
opholdstid, vil næringsstofindholdet være lavere 
end i en sammenlignelig lavvandet sø. 
- Forskellige næringsstofdynamik. 

Ravn Sø,  Midtjylland, max-dybde= 34 m 

Station 1 .   13/5-2008
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Vanddybde 

  

  

Fig. 4.1. Danske søers middel- og maksimumdybde. Her vist som søer > 5 ha (nederst, antal søer= 567-593) og søer 
mellem 1 og 5 ha (øverst, antal søer = 95-152). Vanddybden er vist med søjler, der viser skridt på ½ m. Sidste 
kolonne viser procentdel søer med dybde over 10 m. Se også tabel 4.1.  

 

> 5  h a  

1-5 ha 

>5 ha 

1-5 ha 

1-5 ha 

Vanddybde har især betydning 
for lagdeling i løbet af 
sommeren.  
På grund af større 
vandvolumen og længere 
opholdstid, vil 
næringsstofindholdet være 
lavere end i en sammenlignelig 
lavvandet sø. 

Lav 



Vanddybde 

  

  
Fig. 4b. Temperatur og iltmætning gennem sæsonnen i overfladevandet (dybde<2 m, øverst) og i de dybe vandlag 
(dybde>10 m, nederst). Omfatter data fra alle lagdelte søer. 

 

Dybde < 2 m 

Dybde > 10 m 



Andel lagdelte søer i forhold til vanddybde  
(baseret på danske søer omfattet af vandområdeplaner) 



Salinitet/saltholdighed 
Saltholdighed påvirker alle 
organismer så der sker en gradvis 
overgang fra ferskvandsorganismer 
til marine arter. 
Påvirker også næringsstofdynamik 
(inkl. N-/P-begrænsning) 

Vejlerne, Nordjylland 

Whitfield et al., 2012: Fig. 1. A redrawn version of the original Remane diagram 
(Remane, 1934). The slanted hashed area represents freshwater species, vertical 
hashed area corresponds to brackish species, and white area below the curve marine 
species. The vertical dashed line represents a salinity of approximately 50% seawater. 

https://www-sciencedirect-com.ez.statsbiblioteket.dk:12048/science/article/pii/S0272771411004872#bib68
https://www-sciencedirect-com.ez.statsbiblioteket.dk:12048/science/article/pii/S0272771411004872#bib68
https://www-sciencedirect-com.ez.statsbiblioteket.dk:12048/topics/earth-and-planetary-sciences/salinity


Salinitet 

  

Fig. 5.2. Danske søers ledningsevne (sommergennemsnit). Her vist som søer > 5 ha (højre, antal søer= 607) og søer 
mellem 1 og 5 ha (venstre, antal søer=137). Ledningsvnen er vist med søjler, der viser skridt på 5 mS/m. Sidste 
kolonne viser procentdel søer med farvetal over 200 mS/m. Hvis data fra flere år, er der her vist et gennemsnit. Se 
også tabel 5.1.  

 

> 5  h a  

1-5 ha > 5 ha 

Fersk Fersk 

1 ‰ = ca. 200 mS/m (ledningsevne) 



Salinitet 

  

Fig. 5.3 År-til-år variationer i ledningsevne (sommergennemsnit) i 5 søer med forholdsvis høj ledningsevne (venstre) 

og 5 søer med forholdsvis lav ledningsevne (højre).  
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Fig. 5.4 Fire eksempler på sæsonmæssige variationer i søers ledningsevne. 
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Trådalger mm. 
1  Nostoc pruniforme          Søblomme 

2  Chlorophyceae indet.      Grønne trådalger 

3  Ulotrix 

4  Hydrodictyon reticulatum   Vandnet 

5  Cladophora glomerata       Dusk-vandhår 

6  Enteromorpha intestinalis  Tarm-rørhinde 

7  Vaucheria                  Gulgrønalgeslægten 

8  Enteromorpha               Rørhindeslægten 

9  Cladophora                 Vandhårslægten 

10 Spirogyra                  Slimtrådslægten 

11 Chaetophora elegans        Hjortetaksalge 

12 Enteromorpha flexuosa 

13 Tråd alger                 Trådalger 

14 Ulva lactuca               Søsalat 

15 Fucus vesiculosus          Blæretang 

16 Chaetomorpha linum         Krølhårstang 

Kransnålalger 1: Chara hispida var. major; 2: Chara tomentosa;  

3: Chara hispida; 4: Chara rudis;  

5: Chara vulgaris var. papillata; 6: Nitellopsis obtuse; 

7: Chara vulgaris var. longibracteata; 

8: Chara vulgaris var. contraria;  

9: Chara vulgaris var. vulgaris; 10: Chara globularis;  

11: Chara vulgaris; 12: Chara aspera; 13: Nitella flexilis; 

14: Tolypella nidifica; 15: Chara globularis var. globularis; 

16: Chara; 17: Chara globularis var. virgate;  

18: Chara baltica; 19: Chara aspera var. aspera;  

20: Chara canescens; 21: Chara intermedia;  

22: Chara hispida var. hispida; 23: Chara connivens;  

24: Chara vulgaris var. hispidula; 25: Nitella translucens; 

26:Nitella;  

 

Mosser, grundskudsplanter 
1  Sphagnum subsecundum          Ensidig tørvemos 

2  Drepanocladus aduncus         Kær-seglmos 

3  Plantago uniflora             Strandbo 

4  Isoetes lacustris             Sortgrøn brasenføde 

5  Elatine hexandra              Sekshannet bækarve 

6  Lobelia dortmanna             Tvepibet lobelie 

7  Riccardia chamedryfolia       Vand-nerveløs 

8  Isoetes echinospora           Gulgrøn brasenføde 

9  Leptodictyum riparium         Krybende bækmos 

10 Fontinalis antipyretica       Almindelig kildemos 

11 Sphagnum                      Tørvemosslægten 

12 Fontinalis                    Kildemosslægten 

13 Juncus bulbosus f. submersus  Liden siv, submers 

14 Drepanocladus                 Seglmosslægten 

15 Riccardia                     Nerveløsslægten 

16 Warnstorfia exannulata        Rødlig bueblad 

17 Warnstorfia fluitans          Vand-bueblad 

18 Riccia fluitans               Flydende stjerneløv 

19 Sphagnum cuspidatum           Pjusket tørvemos 

20 Elatine hydropiper            Vendpeber-bækarve 

21 Fontinalis dalecarlica        Smal kildemos 

22 Calliergonella cuspidata      Spids spydmos 

- Og 
undervandsplanter 



Salinitet 

- og undervandsplanter 

 

 

Fig. 5.6. Forekomsten af plantearter sorteret i forhold til stigende ledningsevne (maksimum observeret 

sommergennemsnit). Øverst: alle arter angivet i bilag 1.5, nederst: kun arter som er observeret mindst 5 gange 

(kon_n>4 i bilag 1.5).  De ”spring”, der forekommer undervejs skyldes at en enkelt sø med en given ledningsevne 

har haft en del arter, som ikke er fundet i søer med en højere ledningsevne. Linjerne viser ”moving averages”, 

period=2. 

 

Fig. 5.6. Forekomsten af plantearter sorteret i 
forhold til stigende ledningsevne (maksimum 
observeret sommergennemsnit). Øverst: alle 
arter angivet i bilag 1.5, nederst: kun arter som 
er observeret mindst 5 gange (kon_n>4 i bilag 
1.5).  De ”spring”, der forekommer undervejs 
skyldes at en enkelt sø med en given 
ledningsevne har haft en del arter, som ikke er 
fundet i søer med en højere ledningsevne. 
Linjerne viser ”moving averages”, period=2. 



Salinitet 

- og fisk 

 

                1     Ørred                                Salmo trutta 
                2    Havørred                           Salmo trutta 
                3    Regnbueørred                  Oncorhynchus mykiss 
                4    Helt                                    Coregonus lavaretus 
                5    Heltling                              Coregonus albula 
                6    Smelt                                  Osmerus eperlanus 
                7    Gedde                                Esox lucius 
                8    Karpe                                 Cyprinus carpio 
                9    Karuds                                Carassius carassius 
               10    Sølvkaruds/guldfisk        Carassius auratus 
               11    Grundling                         Gobio gobio 
               12    Suder                                Tinca tinca 
               13    Brasen                               Abramis brama 
               14    Flire                                   Blicca björkna 
               15    Løje                                    Alburnus alburnus 
               16    Regnløje                            Leucaspius delineatus 
               17    Rudskalle                          Scardinius erythropthalmus 
               18    Skalle                                 Rutilus rutilus 
               19    Rimte                                 Leuciscus idus 
               20    Strømskalle                       Leuciscus leuciscus 
               21    Pigsmerling                       Cobitis taenia 
               22    Ål                                        Anguilla anguilla 
               23    Trepigget hundestejle    Gasterosteus aculeatus 
               24    Nipigget hundestejle       Pungitius pungitius 
               25    Ferskvandskvabbe           Lota lota 
               26    Aborre                                Perca fluviatilis 
               27    Hork                                   Gymnocephalus cernua 
               28    Sandart                              Stizostedion lucioperca 
               29    Skrubbe                             Platichthys flesus 
               30    Lerkutling                          Pomatoschistus 
               31    Sand kutling 
               32    Sort kutling                       Gobius niger 
               33    Kutling 
               34    Brisling                               Sprattus sprattus 
               35    Sild                                     Clupea harengus 
               36    Ålekvabbe 
               37    Brasenskalle 

 

Fig 5.7 Fordeling af fiskearter i forhold til søers ledningsevne (sommermiddel).  Boxene viser 10, 25, 75 og 90% 
fraktiler. 
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Tabel 0.1. Anbefaling til inddeling i danske søtyper, hvis der anvendes to afgrænsninger for hver af de fire inddelingskriterier.  

Inddelingskriterie Afgrænsning Alternativ afgrænsning 

Alkalinitet  Total alkalinitet < 0,2 meq/l 

 Total alkalinitet ≥ 0,2 meq/l 

 Total alkalinitet < 1,0 meq/l 

 Total alkalinitet ≥ 1,0 meq/l 

Farvetal  Farvetal < 60 mg Pt/l 

 Farvetal ≥ 60 mg Pt/l 

 Farvetal < 90 mg Pt/l 

 Farvetal ≥ 90 mg Pt/l 

Vanddybde  Middelvanddybde < 3 m 

 Middelvanddybde ≥ 3 m 

 Søen sommerlagdelt* 

 Søen ikke sommerlagdelt 

Salinitet  Salinitet < 0,5 ‰ 

 Salinitet ≥ 0,5 ‰ 

 Salinitet < 1,0 ‰ 

 Salinitet ≥ 1,0 ‰ 

Øvrige Ingen Ingen 

*) varighed og omfang evt. som i den nuværende typologi. 

Konklusioner og anbefalinger 

- Naturen lader sig ikke let sætte i kasser og rammer, -der vil altid være tale om glidende overgange fra den 
ene type til den anden, som der ikke kan tages højde for, hvis der skal fastsættes en præcis afgrænsning. 

- En præcis afgrænsning kompliceres også af naturlige variationer (år-til-år, sæsonmæssigt), og begrænset 
datamateriale (for eksempel meget brunvandede søer). 


