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Hvad er sørestaurering?:

Et indgreb i en søs interne processer med henblik på at forbedre dens tilstand



Formål:

• Beskrive de forskellige muligheder, der er for at 

restaurere søer.

• Give en vejledning i, hvordan 

restaureringsprocessen håndteres fra 

forundersøgelse til gennemførelse og 

monitering af effekter. 

• Rapporten er en opdateret og revideret version 

af en vejledning fra 2015.

I de nuværende vandområdeplaner der nævnt 24 

søer, som skal restaureres.
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De 24 søer

Fra MST hjemmeside



To hovedtyper restaureringsmetoder i relation til eutrofiering

� Indgreb, der mindsker fosfortilgængeligheden og algernes vækst (bottom up control). 

Fysisk-kemiske metoder (iltning, sedimentfjernelse, kemisk fældning af fosfor).

� Indgreb, der forøger dyreplanktonets græsning på planteplankton (top-down control). 

Biologiske metoder. Opfiskning af fredfisk, udsætning rovfisk.
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1. Indsatsen over for den eksterne belastning for at opnå fuld 

målopfyldelse skal være gennemført og inden en sørestaurering

iværksættes.

2. Det skal vurderes, at restaureringsmetoden sammen med 

indsatsen over for den eksterne tilførsel vil medføre 

målopfyldelse. Et restaureringsindgreb kan gennemføres over 

flere år og eventuelt følges op senere af mindre indgreb for at 

fastholde målopfyldelse. 

3. Ved indgreb over for den interne fosforbelastning skal det 

vurderes, at søens dårlige tilstand skyldes den interne 

belastning, og at denne vurderes at være betydende for søens 

tilstand i mere end 1-2 planperioder.

4. Ved biomanipulation skal det vurderes, at søens dårlige tilstand 

skyldes for mange fredfisk, og at denne vurderes at være 

betydende for søens tilstand i mere end 1-2 planperioder.

Forundersøgelsen omfatter:

Fiskeundersøgelse



1. Hvis problemet er intern P-belastning, 

anvendes fysisk/kemiske virkemidler, 

eksempelvis ved at fjerne fosforholdigt 

sediment eller P-fældning med aluminium 

eller Phoslock. 

2. Hvis årsagen er biologisk træghed i form af 

en stor fredfiskebestand, anvendes 

opfiskning af fredfisk, som er et biologisk 

virkemiddel. 

3. Øvrige metoder kan evt. anvendes, hvis 

særlige forhold taler herfor. Eksempler er 

omtalt senere i vejledningen.

Valg af restaureringsmetode

Udbringning af Phoslock.  Photo courtesy of Phoslock Europe GmbH



Kemisk fældning af fosfor med aluminium eller Phoslock

Kemisk fældning af P foretages primært ved anvendelsen af to fældningsmidler: 

aluminiumsalte eller det modificerede lerprodukt Phoslock (Fig. 4.1).

Al-saltet virker ved, at det reagerer med vand og 

danner Al(OH)3 (aluminium-hydroxid), som har en stor 

affinitet for fosfat og de fleste opløste organiske P-

forbindelser. Al(OH)3 flokkulerer og binder P, hvorefter 

det hurtigt bundfælder i søen, hvor den bliver liggende 

i søsedimentet og lægger ”låg” på den interne P-

belastning. 

Ligesom aluminium binder Phoslock P under både 

iltede og iltfrie forhold, og bindingen er dermed ikke 

afhængig af redoxforhold. Phoslock har ydermere den 

fordel, at den ikke ændrer på søens alkalinitet, hvorfor 

den også vil kunne anvendes i lavalkaline søer uden 

negative effekter på søens pH. 

 

Søareal Aluminium Phoslock 

 Tons Pris (1000 kr) Tons Pris (1000 kr) 

5 ha 2,6 312 29 544 

30 ha 15,7 1.060 173 2.691 

100 ha 52,2 3.065 575 8.300 

Anslåede mængder og priser



Sedimentfjernelse
Formål:

At mindske den interne fosforbelastning (+ evt. forhindre tilgroning) 

Brabrand Sø 1988-1995Fjernelse af 0,5 m sediment fra 5 

hektar vil koste 2,5-5 mio. kr. 

Kriterie: den interne P-belastning udgør et 

væsentligt bidrag til søens P-tilgængelighed. 

Dvs. de samme retningslinjer, som er gældende 

for kemisk P-fældning.



Iltning

Iltning af søer er kun relevant i dybe, lagdelte søer, 

hvor der ofte udvikles iltfattige forhold i det dybe 

vand hen over sommerens lagdeling. De iltfattige 

forhold kan give anledning til øget P-frigivelse fra 

sedimentets jernbundne P-pulje samt begrænse 

levevilkårene for flere organismetyper

Baseret på danske erfaringer koster iltning af bundvand 

10.000-40.000 kr. pr ha søoverflade over en 10-årig periode
Hald Sø (iltet siden 1985)

Effekten, der er opnået på de danske søers generelle tilstand og 

overfladevandets kvalitet ved iltning af bundvandet, er usikker 

og i de fleste tilfælde begrænset eller endda manglende.



Opfiskning af fredfisk

Opfiskning af fredfisk (skaller, brasen) er relevant, hvis den 

biomassebaserede fredfiskebestand er over ca. 60 % af den samlede 

fiskebestand. 

Baseret på de tidligere danske erfaringer koster opfiskning af 

fredfisk i størrelsesordenen 10-20.000 kr. per ha søoverflade



Andre metoder og teknikker

• Udplantning/beskyttelse af undervandsvegetation

• Udsætning af gedder

• Introduktion af vandremusling

• Afledning af bundvand

• Kombinering af metoder

• Øvrige metoder

Frigivelsen af fosfor fra sedimentet ved forsøg med forskellig fire type behandling af 

sedimentet: uden behandling (control), tilsætning af Phoslock, udplantning af Vallesneria

(V.d) og med kombineret behandling med Phoslock og udplantning (Zhang et al., indsendt).

Øverst: Ortofosfatprofil (SRP, mg/l) i de øverste 10 cm af sedimentet ved afslutningen af 

forsøget efter 12 uger.

Nederst: Mængden af SRP i de øverste 10 cm af sedimentet ved afslutningen af forsøget.

Eksempel på effekter af restaurering af Yanglan søen i Kina med først opfiskning, fulgt af 

kemisk behandling af sediment med phoslock og endelig udplantning af undervandsplanter -

alt sammen gennemført i perioden juli til oktober 2017 (Hu He og Zhengwen Liu, NIGLAS, 

Nanjing). Fotoet er fra november 2017.



Effekten af klimaforandringer

Kemisk fældning af fosfor

De samme metoder, som er beskrevet i Kap 4 kan også anvendes under varmere forhold. Men det kan måske forventes at der vil 

være behov for en lidt større dosis af kemikalierne end tilfældet er i dag pga. en større risiko for intern belastning. 

Erfaringsgrundlaget er dog beskedent.

Sedimentfjernelse

En ændring i klimaet vil ikke afstedkomme problemer med denne metode. Kun hvis det oppumpede sediment lagres tæt ved søen vil

en øget nedbør medføre en øget risiko for udvaskning til søen.

Iltning

Længerevarende lagdeling og på sigt højere temperatur i bundvandet vil øge iltningskravet og derfor gøre denne metode dyrere, end 

tilfældet er i dag.  

Biomanipulation 

Effekten af biomanipulation påvirkes i høj grad af klimaændringer. Det bliver sværere at fremtinge og fastholde en kontrol fra ”oven” 

i fødekæden efter en opfiskning af fredsfisk end tilfældet er i dag, og der må i højere grad påregnes plejeforanstaltning (gentagne 

mindre opfiskninger) for at fastholde en forbedret tilstand (Jeppesen et al., 2012). 

Kombination af metoder

Kombinationsmetoder (f.eks kemisk fældning og biomanipulation) vil forventeligt blive mere aktuelle i fremtiden, når klimaet bliver 

varmere. De svagere effekter af opfiskning i et varmere klima vil således kunne modvirkes af kemisk fældning.



Simplificeret flowdiagram, som kan 

anvendes, hvis vandkvaliteten og den 

økologiske tilstand ikke er 

tilfredsstillende i søer, og der ønskes 

en forbedring. Der kan være andre 

baggrunde for beslutninger end dem 

vist i diagrammet, eksempelvis hvis 

Phoslock ønskes anvendt frem for 

aluminium. *) I vandplanarbejdet 

anvendes en periode på 6-12 år som 

kriterie for værende ”på vej”.

Beslutningstræ 

forud for valg af 

restaurering



Fremtiden?

- Restaurering af søer i de kommende 
vandplaner? Er pleje en mulighed?

- Poul Due Jensens Fond (restaurering af søer 
og genanvendelse af fosfor). DTU, SDU, AU, 
samt evt. flere med udgangspunkt i Ormstrup 
Sø (Midtjylland). Forskningsprojekter.


