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Hvad er sjældne søtyper?

Det korte svar: de ikke-interkalibrerede søtyper

Og hvad er det så?



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



Kan indices fra de interkalibrerede søtyper anvendes på de ikke-interkalibrerede?

+ klorofyl (anvendes nogen gange selvstændigt til vurdering af tilstand)



Dette projekt: kan man udvikle indices for de ikke-interkalibrerede søtyper?

- Og måske med bedre sammenhænge til indhold af næringsstoffer (fosfor og kvælstof)?

Dvs. kigge 

nærmere på 

disse 9 søtyper, 

som udgør ca. 

50% af de 

danske søer i 

vandplanerne



Følgende kvalitetselementer og søtyper er vurderet:

• Anvendelsen af et fytoplanktonindeks i de ni ikke-interkalibrerede søtyper.

• Anvendelsen af et undervandsplanteindeks i de ni ikke-interkalibrerede søtyper

• Anvendelsen af et fiskeindeks i de ni ikke-interkalibrerede søtyper

For hvert af de tre kvalitetselementer og de ni ikke-interkalibrerede søtyper er der vurderet/gennemført 

analyser af:

• Om der er tilstrækkelig med data til, at der kan gennemføres analyser og udvikles nye separate indeks.

• Forekomsten af arter (fytoplankton, makrofyter og fisk) i forhold indhold af næringsstoffer (N, P). Denne 

analyse anvendes til at identificere arter som evt indikerer næringsfattige eller næringsrige forhold.

Projektindhold

Ikke omfattet p.g.a. 

meget få data

(indsamling nylig startet)



Søtype Undervandsplanter Fytoplankton Fisk

Søer        Søår Søer Søår Søer  Søår

1 32 55 8 21 7 15

2 3 5 3 3 4 6

5 31 40 8 12 4 8

6 1 3 2 2 3 4

9 275 470 - - 142 274

10 99 224 - - 63 125

11 68 111 32 42 37 65

12 5 7 0 0 2 3

13 90 114 13 17 26 35

14 1 3 0 0 1 1

15 25 28 3 3 4 5

I alt 630                     1060 69* 100* 293 541

Antal søer og søår fra de 11 forskellige danske søtyper med data fra de tre biologiske kvalitetselementer, som er anvendt i analyserne, og hvor der også er TP-

data (sommergennemsnit). Der er kun anvendt data fra det nationale overvågningsprogram. Der er anvendt data indsamlet fra 2004-2016 og fra søer > 1 ha. 

Lavvandede og dybe søer er afgrænset ved en middeldybde på 3 m (se også Søndergaard mfl., 2018). *) For fytplankton er der endnu ikke kvalitetssikrede data 

for søtye 9 og 10 og og data fra disse søtyper indgår derfor ikke i det samlede antal i denne oversigt.

Datatilgængelighed



Undervandsplanter

Karakteristik af næringsstofindhold (totalfosfor og 

totalkvælstof) og indhold af klorofyl a i de fem ikke-

interkalibrerede søtyper, hvorfra der tilstrækkelige 

med makrofytdata til at gennemføre analyser. 

Bemærk at TP 90% percentil for søtype 15 er uden for 

skala og på 1917 ug/l. Der er vist 10%, median og 90% 

percentiler.

De fire søtyper er noget forskellige, så 

derfor ikke sammenlignelige i forhold til 

at beskrive eksempelvis ”næringsfattige” 

eller ”næringsrige” arter



UndervandsplanterEksempel: Søtype 1 (kalkfattig, ikke brunvandet, fersk, lavvandet)

 

Relationer mellem plantedække og næringsstofindhold

Gulgrøn brasenføde   

Nåle-sumpstrå      

Smalbladet vandstjerne   

Liden blærerod     

Aflangbladet vandaks   

Flydende kogleaks   

Liden siv, submers   

Seglmosslægten     

Almindelig sumpstrå   

Strandbo            

Tvepibet lobelie   

Vand-nerveløs      

Sekshannet bækarve   

Almindelig kildemos   

Sortgrøn brasenføde   

Vandnavle           

Arter ved næringsfattige forhold

 

Tabel 3.3.3 Tildeling af score i forhold til forekomst af indikatorarter (tabel 3.1) for at opnå 1-4 points. 

Tabel 3.3.4. Tildeling af score i forhold til plantedækket areal (% af total søareal) for at opnå 1-9 point. 
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Tildeling af score

Beregning af EQR og økologisk klasse



UndervandsplanterTest, empiriske sammenhænge og eksempler

 

  

Intercept Variabel P-værdi N r2 

0,463 (0,091) -0,223 log TP (0,058)  <0,001 56 0,22 

0,737 (0,023) -0,625 log TN (0,103) <0,001 56 0,40 

- Dyb (ikke signifikant) 0,21 49 - 

- I multiple regression kun TN signifikant    

 

Tre eksempler: Hornum, Holm og Kvie søer



Undervandsplanter

Søtype Forslag 

indeks

Indeks omfatter Indeksrelationer til (r2 angivet)

Indikator-

arter

Antal arter Plantedække TP TN Dybde Multipel

1 Ja Ja Nej Ja 0,29 0,46 ns 0,49

2 Nej - - - - -

5 Ja Ja Nej Ja 0,23 0,11 0,12 0,33

6 Nej - - - - -

9 Eksisterer Ja, eksisterer Ja, eksisterer - - -

10 Eksisterer Ja, eksisterer Ja, eksisterer - - -

11 (Ja) Nej Ja Ja ns ns ns ns

12 Nej - - - - -

13 (Ja) Ja nej Ja 0,20 0,19 0,12 0,44

14 Nej - - - - -

15 (Ja) Nej ja Ja 0,17 0,19 ns 0,31

Sammenfatning



Fytoplankton

type 1 type 2 type 5 

type 6 type 9 type 10 

type 11 type 12 type 13 

type 14 type 15 

 

Fig. 4.1.1 Sammenhæng mellem indhold af TP og klorofyl a (Chla) i de 11 forskellige danske søtyper. 

Sammenhæng mellem klorofyl og fosfor i 

de 11 danske søtyper

En vis mængde data for søtype 1, 5, 11 og 13, 

men ikke mange, så derfor usikre analyser.



FytoplanktonSamme fremgangsmåde som for undervandsplanter

Artsscore i forhold til 

næringsstofindhold og 

klorofyl



Fytoplankton

 
 



FytoplanktonSammenfatning

Oversigt over forslag til indeks for de 11 danske søtyper ved anvendelsen af fytoplankton. Det er angivet, om der kan 

etableres et indeks og dette indeks relationer til totalfosfor og totalkvælstof med angivelse af r2-værdi på logaritme 

transformerede TP eller TN-værdier. Ikke signifikant sammenhænge (p>0,05) er angivet med ns. I den multiple regression 

betyder ns, at kun log TP er signifikant. For søtype 2, 6, 12, 14 og 15 har der været for få data til at gennemføre analyser. *) fra 

Søndergaard & Lauridsen, 2015.



Fisk

• CPUE (number per unit effort); total fangst (antal) pr. garn 

• % rovfisk >10 cm; biomasse af aborre, gedde og sandart over 10 cm i % af den totale fiskebiomasse 

• % skalle-brasen; biomasse af skalle, brasen og skalle/brasen-hybrider i % af den totale fiskebiomasse 

• Individbiom.; middel-individbiomasse i den totale fangst, g 

 

Indikatorer



Fisk

Sammenligning af CPUE på antals- og vægtbasis, 
gennemsnitlig individvægt og antal arter versus 
sommermiddel klorofyl a og total fosfor i søtype 1 (blå 
farve) og 10 (rød farve). Hver punkt repræsenterer en sø 
eller søår.

Søtype 1 og 10

For søtype 1 er der derfor rimelig evidens for, at anvende 

kriterierne for søtype 10, indtil egentlige tests kan foretages, 

når flere data med tiden bliver til rådighed. 



Fisk

• For de fleste af de sjældne søtyper er der alt for få data til etablering af grænseværdier for de forskellige 

økologiske klasser (gælder søtyperne 2, 4, 5, 6, 12 og 14). For søtype 2 og 4 kan – med meget stort 

forbehold for datamaterialets beskedne omfang – resultater for søtype 10 evt. anvendes. Gælder også 

søtype 1.

• For lavvandede, kalkrige, saltholdige søer (søtype 11) kan indeksene for søtype 9 ikke anvendes. Nyt indeks 

udviklet, som overordnet er bedre søtype 9-kriterierne, men stor variation betyder risiko for 

fejlklassifikation. Større datamateriale ville give et mere sikkert indeks, men typen er et konglomerat af 

meget forskellige typer, gående fra lukkede søer til søer med meget forskellig grad af kontakt til det marine 

miljø og meget forskellige opholdstider og størrelser. 

• For lavvandede, kalkrige, ferske, brunvandede søer (søtype 13) er der udviklet et nyt indeks med 

udgangspunkt i søtype 9 kriterierne. 

Konklusion



Samlet konklusion

• Med dette projekt er vi kommet et stykke videre i forhold til at kunne anvende biologiske indeks til at 

fastlægge den økologiske tilstand i søer for flere søtyper.

• Dog:

• Betydelig usikkerhed ved fastlæggelse af økologisk klasse (blandt andet på grund af få data).

• For nogle søtyper mangler indeks stadigvæk på grund utilstrækkeligt datagrundlag

• For nogle kvalitetselementer (bunddyr, fytobenthos) er databaggrund under opbygning, men ikke 

omfattet endnu af analyser.

• Rapport forventes publiceret i løbet af efteråret.


