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Resume 

Ved Miljøministeriets oprettelse i 1971 (dengang hed det Ministeriet for Offentlige Arbejder og 
Forureningsbekæmpelse) var mange danske søer i en dårlig forfatning, primært som følge af 
forurening med spildevand fra større og mindre byer, men også udledning af næringsstoffer fra 
dambrug, landbrug og industri bidrog til forureningen. Søerne var plaget af algeopblomstrin-
ger, uklart vand og tilbagegang for undervandsplanterne. Dengang som nu var det tilførslen af 
fosfor, der var hovedårsagen til den forringede tilstand, selvom kvælstof i nogle sammen-
hænge også kan spille en betydelig rolle for søernes tilstand. Op gennem 1980’erne og de ef-
terfølgende år skete der som følge af miljøkrav fra stat, amter og kommuner en betydelig re-
duktion af spildevandstilførslen til søerne. I medfør af den første miljølov i 1973 påbegyndtes 
desuden en overvågning af søernes miljøtilstand, en overvågning, der senere er blevet æn-
dret, udvidet og standardiseret for at leve op til efterfølgende krav i recipientkvalitetsplaner, 
vandmiljøplaner og EU’s vandrammedirektiv. Overvågningen har vist, at tilstanden gennem de 
sidste 30 år er blevet væsentlig forbedret i mange søer som følge af reduceret næringsstoftil-
førsel, men også at det har været vanskeligt at nedbringe belastningen tilstrækkeligt til at opnå 
en god økologisk tilstand i mange af søerne. Efterfølgende indsatser i forbindelse med vand-
miljøplaner og vandrammedirektivet har således kun i mindre grad mindsket fosfortilførslen 
yderligere. Dertil skal lægges, at tidligere tilførsler af fosfor er ophobet i mange søers bundlag, 
hvorfra det fortsat kan frigives til vandet og danne grundlag for ny algevækst. I de seneste 
vandområdeplaner, der omfatter 857 søer, opfylder kun ca. 30 % deres miljømål. Der skal der-
for fortsat en betydelig indsats til for at opnå den reduktion af næringsstoftilførslen til søerne, 
der er nødvendig for, at de opnår en god miljøtilstand. Desuden trækker de igangværende kli-
maforandringer desværre i den gale retning, så de skaber behov for yderligere reduktioner i 
tilførslen af næringsstoffer. 
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1. Søernes naturlige tilstand

Der findes mange søer i Danmark. Hvis man medtager søer og vandhuller helt ned til 100 m², 
er der over 120.000. Søer dannes i lavninger i terrænet, typisk hvor grundvandet når op over 
jordoverfladen, eller hvor vandstandsende lag hindrer vandets nedtrængning. Søer kan være 
gennemstrømmede af vandløb, men der er også mange, især mindre søer, som ikke har tilløb 
og afløb. 

Søernes naturlige tilstand uden menneskelige påvirkninger bestemmes af flere forhold, som 
dermed har indflydelse på, hvilket plante- og dyreliv der findes i den enkelte sø. Bestemmende 
er bl.a., hvor hurtigt søen gennemstrømmes af vand samt jordbunden og arealanvendelsen i 
søens opland, dvs. det område, hvorfra vand strømmer til søen. Søerne er mere eller mindre 
næringsrige fra naturens side. De næringsfattige søer ligger typisk på sandbund i den vestlige 
del af landet, og de mere næringsrige søer ligger i mere kalk- og næringsrige morænejorder i 
den østlige del af landet. Hvis søerne ligger i mose- eller skovagtige omgivelser, kan vandet 
blive brunfarvet af humusstoffer, og hvis de ligger nær kysten, kan de blive påvirket af indtræn-
gende saltvand og dermed være mere eller mindre saltholdige.  

Søens dybdeforhold er også af betydning for dens økologi og næringsstofkredsløb. I lavvan-
dede søer bliver vandet normalt blandet op af vinden, så der oftest er nogenlunde samme 
temperatur- og iltforhold i hele søens vandmasse igennem året. I dybe søer kan vinden kun 
opblande de øverste vandmasser, og det betyder, at søen om sommeren opdeles i et varmt 
overfladelag og et koldere bundlag. I bundvandet vil der ofte udvikles iltfattige forhold hen over 
sommeren, når omsætningen af organisk stof i søbunden opbruger den opløste ilt, og der ikke 
tilføres nyt ilt ovenfra som erstatning. Udviklingen af iltfrie forhold påvirker søens dyreliv, her-
under fiskene, hvis levesteder indskrænkes, ligesom bundens dyreliv bliver artsfattigt. 

På baggrund af søernes naturgivne forskelle 
kan man operere med forskellige typer af 
søer. I forvaltningen anvendes sådanne sø-
typer især i forbindelse med to EU-direkti-
ver: vandrammedirektivet og habitatdirekti-
vet. I vandrammedirektivet anvendes hoved-
sageligt morfologiske og vandkemiske krite-
rier (dybde, kalkindhold, saltindhold, og om 
de er brunvandede), mens habitatdirektivet 
primært anvender vegetationsmæssige for-
skelle. 

FIGUR 1. Søtyper. Sortesø på Sydfyn er et ek-
sempel på den brunvandede søtype, hvor vandet 
brun-farves af humusstoffer fra de omkringlig-
gende skov- og moseområder. Foto: Kjeld 
Sandby Hansen. 
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2. Menneskelig påvirkninger

Danmark er et tæt beboet og intensivt opdyrket land, og det betyder også, at søerne let påvir-
kes af forskellige menneskelige aktiviteter. Da søernes tilstand er stærkt afhængig af kvalite-
ten af det vand, der strømmer til, har de menneskelige aktiviteter i oplandet stor betydning for 
søernes vandkvalitet. Ikke mindst tilførsel af næringsstoffer fra bysamfund og jordbrug er en 
vigtig faktor, fordi øget næringsstoftilgængelighed vil øge algevæksten i søerne. Denne eutrofi-
ering af søerne har en række følgeeffekter, bl.a. i form af mere uklart vand, bortskygning af un-
dervandsplanter, dårligere iltforhold ved bunden af dybe søer samt ændringer i fiskesamfund, 
bundfauna og fugleliv. Se en illustration af dette i figur 2. 

I Danmark er det derfor tilførslen af næringsstoffer, især fosfor og til dels kvælstof, som er i fo-
kus, når søernes tilstand skal forbedres. Selv når tilførslerne mindskes til et tilstrækkeligt lavt 
niveau, ses der imidlertid ikke altid forbedringer. Dette kan skyldes ophobet fosfor i søbunden, 
hvorfra der over en årrække fortsat frigives fosfor, som danner grundlag for algevækst og der-
med forsinker forbedringer. En biologisk struktur tilpasset næringsrige forhold kan også være 
årsag til, at effekten af reduceret næringsstoftilførsel ikke ses med det samme. 

Andre menneskelige påvirkninger såsom tilførsel af tungmetaller og pesticider kan have betyd-
ning på grund af giftvirkning over for specifikke organismer. Selvom nogle af disse forhold til 
dels er mangelfuldt belyst, vurderes øget næringsstoftilførsel overordnet set at være den fak-
tor, der har fjernet de danske søer mest fra deres naturlige tilstand. 

FIGUR 2. Skematisk illustration af forholdene i den rene sø og den forurenede (eutrofierede) 
sø. Efter Vandmiljøindsatsen (2005). 
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3. Tilstand og indsats i
1970’erne

I løbet af 1960’erne og starten af 1970’erne blev det efterhånden erkendt, at der var behov for 
en indsats over for den forurening, der i stigende grad påvirkede de danske vandområders til-
stand. Mange søer var stærkt forurenede med spildevand fra byer, huse, industri, dambrug og 
landbrug. Specielt voksende og massive spildevandsudledninger til bynære søer og til vand-
løb, der løber til søer, havde gennem årtier gjort vandet grønt og uklart, og opblomstring af gif-
tige blågrønalger var hyppig, se figur 3. Samtidig havde det uklare vand mere eller mindre 
bortskygget undervandsplanterne, og på bunden af søerne øgedes ophobningen af nærings-
rigt sediment med stort organisk indhold, hvilket førte til dårlige iltforhold i dybere søers bund-
vand. 

FIGUR 3. Vandblomst med massive opblomstringer af blågrønalger er et almindeligt syn i me-
get næringsrige søer. Foto: Martin Søndergaard. 

Et eksempel på denne udvikling ses i Furesøen, som i starten af 1900-tallet havde meget klart 
vand og et dække af bundplanter ud til 8 m’s dybde. Figur 4 viser, hvordan fosfortilførslen til 
søen steg jævnt frem mod 1950 for herefter at stige voldsomt igennem 1950’erne og 
1960’erne og kulminere i starten af 1970’erne. Herefter blev der etableret fosforfældning på 
renseanlæggene, og siden blev spildevand til søen afskåret, hvilket fik en markant betydning 
for fosfortilførslen. Som følge af de store mængder fosfor, der var ophobet i søen, og vandets 
ret lange udskiftningstid gik der dog nogle år, før fosforindholdet i søvandet begyndte at falde. 
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FIGUR 4. Fosfortilførsel (total (___) og spildevand (----) og fosforindhold (●-●)) i Furesøen. 
Fosfortilførslerne stammede især fra spildevand og tog fart efter 1950. Efter afskæring af spil-
devandet i 1975 faldt fosforindholdet i søvandet efter nogle år. Fra Jensen m.fl. (1997). 
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4. Lov om Miljøbeskyttelse
1973

For at imødegå den voksende forurening fik Danmark den 11. oktober 1971 den første miljø-
minister, da Jens Kampmann blev minister for offentlige arbejder og forureningsbekæmpelse. 
Den 13. juni 1973 fik Danmark sin første miljøbeskyttelseslov. Lovens formål var at forebygge 
og bekæmpe forurening af luft, vand og jord, og ifølge § 17 måtte stoffer, der kunne forurene 
vandet, ikke tilføres vandløb, søer eller havet. Dog kunne amtsrådet meddele tilladelse til ud-
ledning af spildevand. 

Amterne skulle samtidig føre tilsyn med forureningstilstanden i vandområderne, opstille mål-
sætning for de enkelte vandområder og lave en plan for den indsats, der ville føre til en opfyl-
delse af målsætningen. Samtidig skulle kommunerne udarbejde spildevandsplaner, som be-
skrev forholdene i de enkelte recipienter, og hvordan spildevandet skulle renses. Spildevands-
planerne skulle godkendes af amtsrådet, og på baggrund af disse begyndte kommunerne at 
bygge renseanlæg ved de større bysamfund. 
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5. De første undersøgelser
efter miljøbeskyttelsesloven

Før miljøbeskyttelsesloven havde der ikke været noget systematisk tilsyn med danske søer. 
Universiteterne havde gennemført undersøgelser i nogle udvalgte søer, men størstedelen af 
de øvrige søer var ukendte, både med hensyn til dybdeforhold, opland, forureningskilder og 
miljøtilstand. Derfor gik de første undersøgelser ud på at skabe et grundlæggende kendskab til 
søerne og deres forureningsforhold. Et par eksempler kan tjene til illustration. 

Eksempel 1: Gudenåundersøgelsen 1973-75 
Gudenåsystemet omfatter både store vandløbsstrækninger og en række store søer. Undersø-
gelsen havde til formål at angive Gudenåsystemets forureningstilstand og stofbelastning for 
herved at kunne vejlede om fastsættelse af kvalitetskrav til recipienterne samt give forslag til 
rensningsforanstaltninger og angive kontrolforanstaltninger. 

Søerne blev undersøgt og vurderet på grundlag af næringssalttilførsel, vand- og sedimentke-
miske forhold, planteplankton og undervandsvegetation. Det blev konstateret, at i de fleste af 
søerne var fosfor det vigtigste vækstregulerende næringsstof. Det blev vurderet, at ud af 19 
undersøgte søer var de 10 stærkt forurenede med en betydelig tilførsel af spildevand, syv var 
forurenede med nogen tilførsel af spildevand, og kun to søer var rene søer uden spildevands-
påvirkning.  

Forureningskilderne og stoftransporten blev undersøgt, og på denne baggrund blev det anbe-
falet at koncentrere den fremtidige rensningsindsats om fosforfjernelse, primært fra spilde-
vand. Det blev dog også påpeget, at det diffuse bidrag fra landbruget ofte inkluderede afløb fra 
husholdninger og stalde, hvor specielt fosfor ville være en kontrollabel kilde. 

Eksempel 2: Forundersøgelsen af søer, moser og nor i Fyns Amt. 
På Fyn udgav amtet i 1974 en beretning om 63 vandområder i Fyns Amtskommune. I denne 
undersøgelse indgik mange mindre søer, hvoraf en del kun var svagt gennemstrømmede. 
Som ved Gudenåundersøgelsen var formålet dels at vurdere forureningstilstanden, dels at pri-
oritere med henblik på videregående undersøgelser og iværksættelse af forureningsbegræns-
ning. Resultatet fra de 36 bedst undersøgte søer var, at alle søerne var forurenede, heraf var 
godt halvdelen stærkt forurenede med betydelig tilførsel af spildevand. Forureningen skyldtes 
primært direkte tilledninger af organisk stof og næringssalte med spildevand og tilledninger af 
næringssalte med afstrømning fra oplandet. En række af søerne var stærkt belastet med by-
spildevand, men for en stor del af vandområderne stammede under halvdelen af næringssal-
tene fra spildevand fra byområder. Følgelig var også søer uden tilførsel af byspildevand foru-
renede. 

Øvrige amter lavede lignende undersøgelser, og det overordnede resultat viste, at mange søer 
var forurenede eller stærkt forurenede med næringsstoffer fra spildevand fra større og mindre 
bysamfund, dambrug, industri, enkeltliggende ejendomme og jordbrug. Kendskabet til de en-
kelte søer og deres oplande var i mange tilfælde begrænset, så en stor del af arbejdet de før-
ste år var at opmåle søerne, tegne kort over dem samt afgrænse, fra hvilket område der 
strømmede vand til søerne (figur 5). 
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FIGUR 5. Dybdekort fra Bryrup Langsø og Karlsø. Landinspektør Thorkild Høy foretog igen-
nem 1980’erne og ind i 1990’erne opmålinger af mange af de danske søer. Han udgav desu-
den i 1991-2004 søkortene i en bogserie om Danmarks søer opdelt amtsvist og suppleret med 
indhold om historie, fisk og fiskeri fra andre forfattere. 

Søer omfattes af naturfredningsloven 
Ud over at de større søer var forurenede, var også mange søer forsvundet som følge af afvan-
ding og opfyldning. Det var en udvikling, som havde været i gang gennem lang tid, og som gik 
ud over mange småsøer, men også store søer, bl.a. Filsø i Vestjylland og Kolindsund på 
Djursland. Disse var tidligere blevet tørlagt og omdannet til landbrugsarealer. Ved revisionen 
af naturfredningsloven i 1978 blev søer over 1000 m² omfattet af en generel beskyttelse, der 
betød, at de ikke måtte afvandes, fyldes op eller på anden måde ændre tilstand, medmindre 
man havde fået tilladelse hertil af amtet. I 1992 blev størrelsesgrænsen nedsat til 100 m², og 
denne ændring var meget vigtig for bevarelsen af småsøer og vandhuller. 
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6. Recipientkvalitetsplanlægning:
amternes planlægning

I 1983 kom vejledning i recipientkvalitetsplanlægning, som beskrev, hvordan amterne skulle 
opstille mål for kvalitet og anvendelse af de enkelte vandområder og på baggrund heraf be-
regne krav til udledning af spildevand fra bebyggelse og virksomheder. Desuden skulle der 
gennemføres et tilsyn, som kunne danne grundlag for opstilling af kvalitetsmålene, beregning 
af indsatsbehov og vurdering af udvikling i miljøtilstanden, herunder om kravene førte til 
målopfyldelse.  

Et forslag til en recipientkvalitetsplan blev offentliggjort, debatteret på offentlige møder og for-
handlet med kommuner og interesseorganisationer. Recipientkvalitetsplanen blev derefter en 
del af amtets regionplan, og blev dermed amtets administrationsgrundlag for miljøindsatsen for 
bl.a. søerne, herunder grundlaget for at fastsætte rensekrav for spildevand. På tilsvarende 
måde blev der lavet planer for vandløb og kystvande.  

Dette planlægningssystem var enestående i Europa, fordi det både omfattede opstilling af mål-
sætning, tilsyn og krav til indsats. Det skete i en fire-årig turnus, så planerne kunne justeres 
efter behov. Samtidig gav det startskuddet til, at amterne oprustede deres kendskab til vand-
områderne og forståelsen for deres funktion. Denne tilgang kan sammenlignes med den, der 
siden blev udbredt i hele Europa gennem EU’s vandrammedirektiv. 

Op igennem 1980’erne blev der landet over gjort en stor indsats over for spildevandstilførsler 
til bl.a. søerne. Fra at spildevandet op til starten af 1970’erne oftest kun blev mekanisk renset, 
begyndte man i slutningen af 1970’erne at etablere fosfor- og kvælstoffjernelse ved visse ren-
seanlæg (f.eks. Skanderborg og Silkeborg i 1977), og med den første vandmiljøplan i 1987 
blev det et krav at fjerne kvælstof og fosfor på alle renseanlæg med mere end 5.000 personer 
tilsluttet. Op igennem 1980’erne blev der desuden foretaget afskæring af spildevand ved 
mange søer, hvorved spildevandet blev ledt uden om søerne. Så 1980’erne er nok den peri-
ode, hvor der er sket den største spildevandsindsats i forhold til søerne. Det skulle dog vise 
sig, at det ofte ikke var nok til at få rene søer. Tilførslerne var nemlig fortsat for høje og kom fra 
andre kilder end byspildevand, herunder mindre bysamfund, spredt bebyggelse, dambrug, 
landbrug og regnvandsbetingede udledninger, dvs. udledning af en blanding af regnvand og 
spildevand, der forekommer under store regnskyl. 
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7. Vandmiljøplaner

Vandmiljøplan 1 i 1987 
Den 1. juni 1987 vedtog Folketinget Vandmiljøplan 1. Denne og de efterfølgende to vandmiljø-
planer fik afgørende betydning for udviklingen i det danske vandmiljø, herunder søerne. Ifølge 
planen skulle fosforudledningerne reduceres med 80 % i løbet af fem år, primært ved bedre 
rensning af spildevand. Desuden skulle kvælstofudledningen reduceres med 50 %. 

Vandmiljøplanens overvågningsprogram 
Samtidig blev der vedtaget et overvågningsprogram, som dels skulle dokumentere effekterne 
af indsatserne og dels danne baggrund for vurdering af evt. yderligere indsatsbehov i forhold 
til at nå de miljømål, der var opstillet i recipientkvalitetsplanerne. Med dette overvågningspro-
gram blev der introduceret en stringent overvågning af både næringsstoffer og biologiske for-
hold i søerne, omfattende primært planteplankton, undervandsvegetation og fiskebestand. Det 
var Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der som sektorforskningsinstitution (fra 2007 lagt 
ind under Aarhus Universitet) havde det faglige ansvar for overvågningsprogrammet samt for 
at sammenstille resultaterne i årlige landsdækkende rapporter, og det var amterne, der gen-
nemførte undersøgelserne og vurderede resultaterne i forhold til opfyldelse af målene i reci-
pientkvalitetsplanen. Desuden kunne amterne gennemføre særlige undersøgelser, f.eks. for-
undersøgelser til sørestaurering og også effekterne heraf. 

Dette samarbejde mellem DMU’s og amternes fagfolk førte til en stor faglig udvikling og et 
stærkt forøget kendskab til de biologiske og fysisk-kemiske forhold og deres interaktioner. For 
bl.a. at blive klogere på den generelle udvikling og sammenhængen mellem klima, vandkemi 
og biologiske forhold blev der fra starten udpeget 37 søer, hvis miljøforhold og belastning blev 
undersøgt intensivt hvert år. Undersøgelserne startede i 1989 og er fortsat siden, selvom an-
tallet af intensivt undersøgte søer med tiden er blevet reduceret. Det har givet en unik viden 
om søernes tilstand og udvikling samt samspillet mellem fysisk-kemiske og biologiske forhold. 
Figur 6 illustrerer sammenhængen mellem fosforindhold og biologiske forhold i danske lavvan-
dede søer. Der ses markante ændringer allerede ved fosforindhold over 0,05 mg P/l. Med ud-
gangspunkt i de intensive søer har man desuden haft mulighed for at udvikle overvågningsme-
toder med henblik på at forbedre dem eller finde nye metoder, der repræsenterede vigtige bio-
logiske forhold og processer i søerne. De lange tidsserier har givet en særdeles værdifuld be-
skrivelse af søernes udvikling, der også i dag udgør et yderst vigtigt datagrundlag, som bl.a. 
anvendes til at opstille sømodeller og vurdere klimaeffekter. 
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FIGUR 6. Forskelle i biologiske forhold i danske søer ved forskelligt fosforindhold. Figuren 
viser fangst af planktonspisende fisk ved standardiseret fiskeri, rovfiskenes andel af fiskebe-
standen, dyreplankton/planteplankton-forhold, mængden af planktonalger målt som klorofyl a, 
sigtdybde samt dybdegrænsen for undervandsplanter som funktion af fosforindholdet. Baseret 
på data fra 65 danske søer. Fra Søndergaard m.fl. (1999). 

Øget forståelse af sammenhænge mellem næringsstoffer og biologisk tilstand 
Med et stærkt stigende datamateriale blev det efterhånden muligt at udtale sig om mere gene-
relle sammenhænge, og op gennem 1990’erne øgedes forståelsen for både de fysisk-kemiske 
og ikke mindst de biologiske processer i søerne. Det var velkendt, at indholdet af næringsstof-
fer, specielt fosfor, var afgørende for miljøtilstanden i søer (den såkaldte bottom-up kontrol), 
men DMU’s forskning viste, at de biologiske forhold også havde stor indflydelse på tilstanden. 
Da forbedringen af søerne efter faldende fosfortilførsler samtidig gik meget langsomt på grund 
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af intern belastning, kom der mere fokus på, om man kunne fremskynde processen ved at æn-
dre på de biologiske forhold (top-down kontrol). Herved kom begrebet sørestaurering og ikke 
mindst biomanipulation i fokus. 

Ved biomanipulation ændrer man fiskebestanden, idet man opfisker de dyreplanktonædende 
fisk skalle og brasen, som normalt er dominerende i forurenede (lavvandede) søer, se figur 2 
og figur 7. Herved kommer der mere dyreplankton, som æder algerne, og dermed bliver van-
det mere klart, så undervandsplanter igen kan vokse i søen. Biomanipulation er mest virksom i 
lavvandede søer, og i midten af 1990’erne blev der gennemført biomanipulation i 20-25 søer 
om året. Indgrebet havde en tydelig effekt i form af klarere vand og flere undervandsplanter, 
men i mange af søerne var tilførslen af fosfor fortsat for høj, så mange søer faldt tilbage i en 
uklar tilstand efter nogle år. 

FIGUR 7. Opfiskning i Engelsholm Sø 2005. Foto: Fiskeøkologisk Laboratorium. 

Reduktion af fosfortilførsler i 1980’erne og 1990’erne 
Fra 1980’erne og frem blev rensning og fosforfjernelse af spildevand fra byerne gradvist for-
bedret, så det nationale mål om en 80 %’s reduktion af udledningerne blev nået. Der var dog 
stadig for store fosfortilførsler fra mindre bysamfund, enkeltliggende ejendomme og landbrug. 
Som eksempel på udviklingen viser figur 8, at for de danske vandløb generelt faldt fosforind-
holdet i vandløb med punktkilder markant fra slutningen af 1980’erne og i løbet af 1990’erne, 
men efter år 2000 er der ikke sket de store ændringer, og fosforniveauet er stadig væsentligt 
højere både i vandløb påvirket af spildevand og i vandløb påvirket af landbrug end i vandløb i 
naturområder. 
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FIGUR 8. Udvikling siden 1989 i fosforkoncentrationen i forskellige typer af vandløb, som pri-
mært er påvirket af dambrug, dyrkede arealer, naturarealer eller punktkilder. Gennemsnit af 
vandføringsvægtede årsmiddelværdier. Påvirkningerne er klassificeret ud fra forholdene i 
1991. Fra Thodsen m.fl. (2018). 

Der skete dog lokale forbedringer rundt omkring. Udledning af møddingsvand, ajle og ensila-
gesaft til vandløbene var tidligere temmelig udbredt, men i løbet af 1980’erne blev de fleste af 
disse udledninger opsporet og stoppet. Igennem 1990’erne blev anvendelsen af fosfatfrit va-
skepulver mere udbredt, og dermed mindskedes fosforudledningen fra husholdninger, som 
ikke var tilsluttet et renseanlæg med fosforfjernelse. Dette kunne have lokal effekt på søer, 
især de mindre. 

Vandmiljøplan 2 i 1998 
Vandmiljøplan 2 trådte i kraft i 1998 og havde især fokus på at reducere kvælstofudledningen 
til det marine vandmiljø. Planen gav bl.a. mulighed for at ekstensivere landbrugsdriften i sær-
ligt følsomme landbrugsområder, men havde i sin helhed kun ringe effekt på fosforudlednin-
gerne, og den havde derfor marginal betydning for søerne. 

Vandmiljøplan 3 2005-2015 
I forhold til søerne forsøgte man med Vandmiljøplan 3 at sætte fokus på en reduktion af fosfor-
udledningen fra de dyrkede områder. Det skulle ske ved hjælp af randzoner langs vandløb og 
søer, og reduktionen skulle opnås senest i 2015. Desuden skulle landbrugets fosforoverskud 
halveres, så ophobningen af fosfor i landbrugsjorden blev mindsket. Dette har ingen umiddel-
bar effekt på den aktuelle fosforafstrømning, men mindsker risikoen for, at der senere kommer 
en forøget fosforafstrømning fra landbrugsområder. Der var i landbruget stor modstand imod 
randzonerne, og der var også diskussion om deres effektivitet. Det endte med, at randzo-
nerne, som skulle påbegyndes etableret i 2012, blev droppet igen i starten af 2016. Det betød, 
at Vandmiljøplan 3 stort set ikke fik effekt på fosforudledningen til søer. 



 16   Danske søer ca. 1970 - 2018  

8. Vandrammedirektiv og
vandplaner

I år 2000 trådte EU’s vandrammedirektiv i kraft, og med dette skete der en grundlæggende 
ændring i måden, hvorpå vandmiljøet, og herunder søerne, overvåges og forvaltes. Formålet 
med direktivet var overordnet set at opnå mindst ’god økologisk tilstand’ i alle vandområder 
senest i 2015, svarende til, at tilstanden kun må have en mindre afvigelse fra den uforstyrrede 
tilstand, se figur 9. Dog var der mulighed for at udskyde tidsfristen til 2021 eller 2027 under 
visse omstændigheder. Ifølge direktivet skulle medlemslandene opdele vandområderne i typer 
og opstille miljømål for disse. Samtidig blev der angivet konkrete krav til, hvordan den økologi-
ske tilstand skulle vurderes. Disse krav omfattede primært biologiske forhold (se boks om 
overvågning af søer). Kravene skulle interkalibreres mellem landene, så der blev lagt samme 
niveau for god økologisk tilstand i alle lande. Desuden skulle man vurdere indsatsbehovet for 
at nå målopfyldelse og påbegynde den nødvendige indsats for at opnå disse mål. I Danmark 
udmøntedes vandrammedirektivet i miljømålsloven fra 2003. 

FIGUR 9. Vandrammedirektivets opdeling i kvalitetsklasser. RC står for ’Reference Conditi-
ons’, svarende til uforstyrret tilstand. EQR står for Ecological Quality Ratio og er et centralt be-
greb i direktivet, idet dette tal mellem 0 og 1 på en standardiseret måde udtrykker, hvor langt 
tilstanden i vandområdet er fra uforstyrret tilstand.   
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Vandrammedirektivet og overvågning af søer 
Før vandrammedirektivet foregik søovervågningen efter de behov, som udsprang af recipient-
kvalitetsplanerne og vandmiljøplanerne. For at vurdere søernes tilstand havde man undersøgt 
vandkemiske og biologiske forhold, herunder planteplankton, dyreplankton, undervandsvege-
tation og fiskebestand. Desuden undersøgte man tilførslen af vand og næringsstoffer for at 
kunne vurdere behov og mulighed for at reducere næringsstofbelastningen.  

Efter vandrammedirektivet skal tilstandsvurderingen primært bygge på søernes biologiske for-
hold: planteplankton, anden akvatisk vegetation (primært undervandsplanter), fisk og smådyr 
ved bunden. Der blev stillet krav om at opstille indekser for disse forhold, så de kan måles og 
vurderes på en standardiseret måde, således at vurderingen er på samme niveau i alle EU-
lande. For hvert element skal tilstanden vurderes som høj, god, moderat, ringe eller dårlig, se 
figur 9. Søens samlede tilstand svarer så til den ringeste værdi af de indgående elementer. 
Med dette system blev overvågningen yderligere standardiseret i forhold til tidligere og fokuse-
rede på at frembringe et grundlag for beregning af indeks for de pågældende elementer. 
Denne mere objektive, men i nogle tilfælde også mere firkantede, tilgang til at vurdere søernes 
tilstand hænger bl.a. sammen med, at det kan få store samfundsmæssige konsekvenser, hvil-
ken tilstand søen vurderes at have. Primært om søen vurderes at have målopfyldelse (typisk 
god tilstand) eller ikke målopfyldelse (typisk moderat tilstand eller ringere), idet sidstnævnte 
kan udløse en indsats. Med vandrammedirektivet er overvågningen blevet mere strømlinet og 
ensrettet.  

Denne udvikling tog især fart, da amterne blev nedlagt, og overvågningen overgik til staten i 
2007. I staten blev en ensartet overvågning landet over prioriteret højt, hvorved den forskel i 
overvågningsintensitet og hyppighed, der tidligere havde været imellem amterne, efterhånden 
blev udvisket. Da der samtidig skulle spares penge på overvågningen, betød det, at overvåg-
ningsintensiteten i nogle områder blev nedsat. Den vurdering og rapportering af tilstanden, 
som tidligere havde ligget i de enkelte amter, overgik til DMU/DCE, som hvert år skulle lave en 
landsdækkende beskrivelse af søernes generelle miljøtilstand og udvikling. Herved blev det 
lokale kendskab til de enkelte søers tilstand og udvikling mindre og erstattet af mere overord-
nede vurderinger ud fra de udviklede indekser for de enkelte søer, primært til brug for beskri-
velse af generelle udviklinger og de vandplaner, der skal udarbejdes hvert sjette år. Med tiden 
er overvågningen kommet til at omfatte alle de søer i vandområdeplanerne, hvor der kan være 
et indsatsbehov – enten fordi de ikke har målopfyldelse, eller fordi tilstanden endnu er ukendt. 
Søer uden målopfyldelse overvåges typisk mindst hvert sjette år, mens søer med målopfyl-
delse overvåges med længere mellemrum.  

Det store fokus og behov for en standardiseret overvågning har i en vis grad kostet på mere 
specialiserede undersøgelser af særlige problemstillinger, f.eks. effekten af specielle forure-
ningskilder eller særlige forhold i enkeltsøer. Det kunne være betydningen af en skarvbestand 
eller detailundersøgelser af kilderne til fosforbelastning. Den mulighed, som vandrammedirek-
tivet giver for at lave en såkaldt undersøgelsesovervågning til at belyse sådanne problemstil-
linger, bliver stort set ikke anvendt i Danmark. Et andet eksempel på overvågningens tilretning 
til vandrammedirektivet er, at der tidligere blev lavet undersøgelser af dyreplankton, idet dette 
har en vigtig funktion i forhold til at begrænse algevæksten. Dyreplankton er imidlertid ikke 
specifikt nævnt i direktivet, og derfor indgår det ikke længere i den nationale overvågning af 
danske søer. Dermed er der mistet kendskab til et centralt fødekædeniveau. 
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De første vandplaner (2009-2015) 
skulle iværksætte indsatser med henblik på, at vandområderne kunne opnå målopfyldelse i 
2015 – medmindre man gjorde brug af direktivets undtagelsesbestemmelser, der kunne ud-
skyde målopfyldelsen til senere eller fastsætte et mindre strengt miljømål. Vandplanerne fik 
dog en vanskelig gang på jorden. De var forsinkede fra starten og blev først politisk vedtaget i 
december 2011. Men landbruget fik medhold i en klage over processen, og planerne blev 
kendt ugyldige. Herefter blev planerne opdateret, og de endelige vandplaner blev offentliggjort 
den 30. oktober 2014, hvilket var få måneder, før vandplanerne for næste periode, 2015-2021, 
skulle sendes i høring.  

Søernes tilstand blev i de første vandplaner vurderet på baggrund af det sommergennemsnit-
lige indhold af klorofyl. Indsatsen i forhold til søer bestod af følgende: 
1. Udlægning af randzoner langs søer og vandløb
2. Oversvømmelse af ådale med henblik på fosforfjernelse
3. Forbedret spildevandsrensning fra renseanlæg, spredt bebyggelse, regn-
vandsbetingede udledninger og ferskvandsdambrug
4. Sørestaurering i 16 søer, hvortil fosfortilførslen var reduceret tilstrækkeligt,
men som stadigvæk ikke var i god økologisk tilstand.

Disse indsatser berørte dog kun en mindre del af de målsatte søer i vandplanen. Især da kra-
vet om randzoner, som var forventet at give en betydelig effekt på fosfortransporten til bl.a. sø-
erne, som tidligere nævnt blev ophævet igen, inden det nåede at få effekt. 

Vandområdeplanerne for 2015-2021 
Det næste hold vandplaner – nu benævnt vandområdeplaner – blev offentliggjort i juni 2016. I 
forhold til de første vandplaner indgik nu flere biologiske kvalitetselementer ved vurderingen af 
den økologiske tilstand i søerne. I en stor del af søerne var der dog ikke data til at inddrage 
alle de biologiske forhold.  

I forhold til søerne var den primære indsats fortsat at reducere fosfortilførslen. Planerne inde-
holdt etablering af fosforvådområder til tilbageholdelse af fosfor opstrøms søer (se figur 10) 
samt en frivillig opkøbsordning for dambrug, der skulle reducere fosforudledning fra disse. 
Desuden skulle op til 24 udpegede søer restaureres (se afsnit 9 om sørestaurering). 

FIGUR 10. Fosforvådområde. Et fosforvådområde skal tilbageholde den partikelbundne fos-
for, der føres med vandløb, så det ikke udledes til søer. Området etableres ved at omlægge 
vandløb, så der sikres oversvømmelse af arealerne langs vandløbet ved store vandføringer, 
så det partikelbundne fosfor kan bundfældes og tilbageholdes på de vandløbsnære arealer. 
Etableringen af vådområderne vil også reducere fosforudledningen, når hidtil dyrkede arealer 
ekstensiveres. Foto: Thorbjørn Brunander Sund © danapix.com. 
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For at opnå målopfyldelse blev der beregnet et samlet behov for at reducere tilførslen til sø-
erne med ca. 100 tons fosfor pr. år, men de iværksatte indsatser forventes kun at give en re-
duktion på højest ca. 15 tons. Dette skyldes primært, at der mangler omkostningseffektive vir-
kemidler, og der blev derfor afsat midler til at udvikle sådanne, f.eks. kortlægning af dyrkede 
arealer med risiko for stort tab af fosfor til vandmiljøet. 

Der indgår i alt 857 søer i vandområdeplan 2015-2021. Den omfatter alle søer større end 5 ha 
og nogle søer mellem 1 og 5 ha, herunder f.eks. søer beliggende i Natura2000-områder. Heraf 
vurderedes 188 søer (27 % af søerne med kendt tilstand) at have målopfyldelse ved planernes 
udsendelse. Når vandområdeplanernes indsatsprogram er gennemført i 2021, forventes kun 
en mindre stigning i antallet af søer med målopfyldelse, så ca. 2/3 af søerne vil stadigvæk 
være i risiko for manglende målopfyldelse. 

Sømodeller 
Det vigtigste virkemiddel til at opnå målopfyldelse i søerne var i både første og anden vand-
plan en reduktion af fosfortilførslerne. For at beregne den nødvendige størrelse af denne re-
duktion blev der opstillet simple erfaringsmæssige modeller for sammenhænge mellem fosfor-
tilførsel og tilstand i søen. Disse modeller blev primært opstillet på baggrund af det omfattende 
datamateriale, der var indsamlet fra de intensive søer, som havde været undersøgt siden 
1989. Hvis ikke dette arbejde havde været igangsat og fulgt op gennem mange år, havde man 
haft et meget dårligt grundlag for at vurdere den nødvendige fosforindsats. Dette eksempel un-
derstreger vigtigheden af en intelligent overvågning, som kan belyse både økologisk status, 
udvikling og væsentlige sammenhænge – både internt i søen og i forhold til tilførsel af næ-
ringsstoffer fra omgivelserne. Ved mange søer var der dog ikke tilstrækkelige målinger til at 
opstille en sikker opgørelse af belastningen fra omgivelserne, så denne måtte beregnes på 
grundlag af teoretiske modeller. Selvom disse tager hensyn til både vandafstrømning, jord-
bunds- og dyrkningsforhold, tilførsler fra spildevand m.m., er der behov for, at der til den kom-
mende vandområdeplan 2021-2027 udarbejdes mere sikre metoder til beregning af belastnin-
gen, så indsatsbehovet kan opgøres mere præcist for den enkelte sø. 

Miljømål og undtagelser 
Ifølge vandrammedirektivet og miljømålsloven skal der for hvert vandområde fastsættes en 
målsætning, der som udgangspunkt skal være mindst god økologisk tilstand. Vandområdepla-
nen og relaterede love og bekendtgørelser skal så fastlægge de virkemidler, der skal tages i 
brug for at opnå miljømålene inden for den aktuelle planperiode. Hvis dette ikke er muligt, kan 
man benytte en undtagelsesbestemmelse, som enten udskyder tidspunktet for målopfyldelse 
eller sænker miljømålet til f.eks. moderat tilstand. I Danmark har man i de første to planperio-
der primært sigtet imod at opnå god økologisk tilstand, og hvis dette ikke kunne gøres med de 
planlagte virkemidler, har man i langt de fleste tilfælde forlænget tidsfristen for målopfyldelse. 
Der er således et politisk ønske om at opnå god økologisk tilstand i langt de fleste søer, uan-
set at mange af søerne stadigvæk er langt fra denne tilstand, og at der endnu ikke er peget på 
midler til at opnå opfyldelse af målet. 

En del søer, primært i næringsfattige og udyrkede områder, har potentiale for at opnå høj øko-
logisk tilstand, som er den optimale tilstand for søen. Der har indtil nu ikke været politisk ønske 
om at gøre en særlig indsats for at opnå denne tilstand, og alle søer er blevet målsat med god 
økologisk tilstand, idet ingen af søerne i forvejen opfyldte høj tilstand. Der er i vandrammedi-
rektivet krav om, at tilstanden ikke må forringes. 

Den største indsats vil derfor blive gjort for at løfte de forurenede søer op til god økologisk til-
stand. Man kan håbe, at der i tredje og sidste planperiode vil blive gjort en indsats for at gen-
skabe de meget rene søer, naturperler, som f.eks. meget rene lobeliesøer, der tidligere har 
været i høj tilstand, men som gennem de sidste 50 år har været underlagt større eller mindre 
forringelser. 



 20   Danske søer ca. 1970 - 2018  

9. Sørestaurering

Aluminiumsfældning 
Når tilførslen af næringsstoffer er nedsat til et niveau, hvor en god økologisk tilstand kan op-
nås, er det ikke sikkert, at denne indfinder sig umiddelbart. Dette kan som omtalt skyldes, at 
der er ophobet fosfor i søbunden, som fortsat frigives til vandet, den såkaldte kemiske 
træghed. I sådanne tilfælde kan man fremskynde forbedringen ved at binde fosforet i søbun-
den ved hjælp af f.eks. aluminiumklorid eller andre fosforbindende stoffer og dermed gøre det 
utilgængeligt for algevækst. Stoffet fordeles over søen, f.eks. som opløst aluminiumklorid, se 
figur 11. Ved kontakt med vandet udfældes det som aluminiumhydroxid, der binder fosfor 
stærkt. Det synker ned på bunden, og undervejs binder det fosfor fra vandfasen, og også på 
bunden bindes det fosfor, som ellers kunne frigives og danne grundlag for algevækst. En så-
dan restaurering er gennemført i flere søer og har ført til et markant fald i deres fosforindhold. 

FIGUR 11. Sørup Sø ved Svendborg blev restaureret med aluminium i 2015. Efter båden ses 
fanen af udfældet aluminiumhydroxid. Foto: Nils Mogensen Svalebøg, Fyns Amts-avis. 

Biomanipulation: opfiskning 
En dårlig tilstand i søen kan også skyldes en skæv fiskebestand med alt for mange karpefisk 
som skaller og brasen. Disse æder dyreplankton og roder op i søbunden i søgen efter føde, og 
hvis man fjerner en stor del af disse fisk, kan planktondyrene (dafnier og vandlopper) lettere 
bidrage til at holde planktonalgerne nede, samtidig med at ophvirvlingen af bundmateriale 
mindskes. Derved kan vandets klarhed øges, hvilket i lavvandede søer betyder, at under-
vandsplanter kan brede sig i søen. Når undervandsplanter har etableret sig, medvirker de til at 
holde søen klarvandet. Denne form for restaurering er gennemført i flere søer, f.eks. den 123 
ha store Søndersø ved Værløse i Nordsjælland, se figur 12. 
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FIGUR 12. Der gøres klar til opfiskning med vod i Søndersø i Furesø Kommune. Opfiskningen 
blev gennemført i 2014-15, hvor der blev fjernet i alt 38,5 tons fisk, primært skaller og brase-
ner, svarende til knap 90 % af fredfiskene. Vandets klarhed steg, og undervandsplanternes 
udbredelse fordobledes. Foto: Fiskeøkologisk Laboratorium. 
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10. Udviklingen i
miljøtilstanden i de danske
søer

Generel udvikling 
Spørgsmålet er så, hvilken effekt den store indsats, der siden 1970’erne er gennemført for at 
begrænse tilførslerne af fosfor og kvælstof til vandmiljøet, har haft på søernes tilstand? Her vi-
ser resultaterne af overvågningen, at der er sket væsentlige forbedringer, som det ses af ne-
denstående figur 13 for de 15 søer, der har været fulgt siden 1989. Når man kigger på de mest 
næringsrige af søerne (blå kurve), typisk søer med tidligere spildevandsbelastning, er indhol-
det af fosfor faldet markant. Dette afspejler den betydelige indsats, der er gjort på spildevands-
området i perioden, men det viser også, at udviklingen er sket med udgangspunkt i et meget 
højt fosforindhold i starten af perioden, og at fosforindholdet stadig er højt i forhold til de rene-
ste søer (grøn kurve). 

Der er ligeledes sket et betydeligt fald i kvælstofindholdet, primært som følge af indsatsen for 
at mindske kvælstofudledningen fra landbruget. 

Algemængden målt som klorofyl a er faldet i søerne med de største algemængder, men for de 
øvrige søer er der ikke sket ændringer. Sigtdybden er tilsyneladende steget en smule over 
hele linjen. 

FIGUR 13. Udviklingen i søernes koncentration af totalfosfor, totalkvælstof, klorofyl a og sigt-
dybde i 15 søer, som har været overvåget siden 1989. De tre kurver for hver parameter repræ-
senterer hhv. 25 % (grøn), 50 % (median, rød) og 75 % (blå) fraktiler baseret på sommergen-
nemsnit for overfladevandet. Fra Johansson m.fl. (2015). 
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Udvikling i de enkelte søer 
Udviklingen i de enkelte søer er meget forskellig, idet den afhænger af belastningshistorien, 
vandgennemstrømningen og søtypen – primært, om søen er dyb eller lavvandet. Dette illustre-
res af figur 14, som viser udviklingen i fosforindholdet i 15 søer siden 1989. Det generelle bil-
lede er et fald i fosforindholdet, men der er store variationer fra sø til sø. Lad os kigge på nogle 
eksempler: 

Tidligere stærkt spildevandsbelastede søer, eksempler Arreskov Sø og Furesøen 
Arreskov Sø er en stor (317 ha) lavvandet sø, som indtil 1983 modtog spildevand fra et by-
samfund, men i øvrigt ligger i et opland med ret begrænset tilførsel af fosfor. Fosforindholdet 
viser et tydeligt fald, men også store udsving, da der i visse år stadig forekommer stor fosforfri-
givelse fra sedimentet. 

Furesøen er Danmarks dybeste sø (38 m) og har været forurenet af spildevand gennem 
mange år (se figur 4). Også i denne sø er fosforindholdet for nedadgående efter en periode, 
hvor det var meget højt, primært som følge af fosforfrigivelse fra sedimentet. En medvirkende 
årsag til det faldende fosforindhold de senere år er, at der siden 2003 er gennemført sørestau-
rering i form af iltning af søens bundvand. Denne iltning forbedrer søbundens evne til at binde 
fosfor. Desuden er der foretaget biomanipulation i form af opfiskning af skaller og brasen i sø-
ens lavvandede dele. 
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FIGUR 14. Udvikling i gennemsnitskoncentration af totalfosfor (Total-P, blå) og opløst fosfor 
(PO4-P, rød) i sommerperioden i 15 søer med lange tidsserier. Bemærk forskellige skalaer på 
akserne. Fra Johansson m.fl. (2018). 

Middelbelastede søer i landbrugsområder, eksempel Bryrup Langsø 
Bryrup Langsø i Silkeborg Kommune er eksempel på en lavvandet og middel-forurenet sø, 
hvor fosforindholdet kun har ændret sig en smule. Efter et mindre fald i fosforindholdet i star-
ten af perioden i forbindelse med, at der blev gennemført en forbedret rensning af spildevan-
det i de omkringliggende bysamfund frem til starten af 1990’erne, er der ikke sket markante 
ændringer gennem de sidste 20 år. Den primære fosfortilførsel kommer nu fra landbrugsarea-
ler og spredt bebyggelse. Søen har ikke opnået god tilstand, og en forbedring af tilstanden for-
udsætter en indsats over for de tilbageværende kilder. Der er dog tale om en forbedring i for-
hold til starten af 1970’erne, hvor fosforindholdet var mere end dobbelt så højt som følge af 
større spildevandstilførsler. 
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Rene søer med gode miljøforhold, eksempel Søby Sø 
I den gode ende af spektret finder vi Søby Sø, som ligger i et opland med overvejende natur-
arealer og skov i Herning Kommune. Den er næringsfattig og har god økologisk tilstand som 
følge af, at både fosfor- og kvælstoftilførslerne fra oplandet er lave. 

Rene søer, hvor forholdene forringes 
De forurenede søer overvåges for at følge deres udvikling imod god tilstand. Rene søer med 
målopfyldelse overvåges ikke i samme grad, men det kan forekomme, at disse pludselig får en 
forringet tilstand. Det skete f.eks. med Kalgård Sø i Midtjylland, hvor satellitfotos viste, at søen 
i 2014 pludselig var blevet grøn af alger, se figur 15. Ændringen skyldtes formentlig, at over-
vintrende sangsvaner og evt. andre fugle, der rastede ved og i søen, tilførte søen næringsstof-
fer. 

Der er også eksempler på, at meget rene lobeliesøer i Nationalpark Thy bliver forurenede, 
fordi voksende gåsebestande, som raster på søerne om natten, tilfører store mængder fosfor 
med deres ekskrementer. 

FIGUR 15. Luftfotos fra 2013 og 2014 viser, hvordan den normalt meget rene Kalgård Sø fra 
det ene år til det andet blev grøn af alger. Dette illustreres af nederste billede fra bredden af 
søen i juli 2015. Fra: Pedersen m.fl. (2016). Se også webkort.silkeborg.dk. 
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11. Behov og muligheder for
yderligere indsats i søerne

Med udløbet af anden vandplanperiode i 2021 forventes det, at det fortsat vil være omkring 2/3 
af søerne i vandområdeplanerne, der ikke opfylder deres miljømål. Dette skyldes følgende for-
hold: 

• Mange af søerne har stadig for stor tilførsel af fosfor fra landbrugsområder.
• Nogle søer har stadig for store fosfortilførsler fra spildevand, regnvandsover-
løb eller dambrug.
• I en del søer – især mindre – opdrættes ænder. Foderet herfra tilfører fosfor
og organisk stof.
• For en del af søerne er der også for store kvælstoftilførsler.
• Selvom fosfortilførslen er reduceret tilstrækkeligt, er der i mange tilfælde en
kemisk eller biologisk træghed i søen, som forsinker forbedringen af søens tilstand – måske i
årtier. Her bliver sørestaurering aktuel.

Hvad kan der gøres? 
Der er primært behov for at udvikle metoder til at nedbringe fosfortilførslen fra især dyrkede 
marker. Det kan indbefatte kortlægning af områder med særlig risiko for fosforudvaskning, 
hvor man så kan anvende forskellige metoder til at begrænse fosforudledningen, f.eks. ved at 
etablere fosforfældningsbassiner eller ophøre med intensiv dyrkning.  

En målrettet indsats over for forureningskilderne kræver både kendskab til tilstanden i den en-
kelte sø og til, at især fosfortilførslen til søen samt størrelsen af de enkelte forureningskilder er 
opgjort så præcist som muligt. Herved kan virkningen af mulige indgreb estimeres, både med 
hensyn til reduktion i forureningsbelastning og til den sandsynlige virkning på søens miljøtil-
stand. 

Der må desuden forventes at være behov for et betydeligt antal sørestaureringer, hvis målop-
fyldelse skal ske inden for en overskuelig fremtid. Det gælder både i relation til kemisk og bio-
logisk træghed. I vandområdeplanerne er det således for over 250 søer vurderet, at intern be-
lastning eller biologisk ubalance medvirker til manglende målopfyldelse i 2021.  

Ud over de søer og problemstillinger, der er taget hånd om i de hidtidige vandområdeplaner, 
vil vi pege på fire forhold, som ligger ud over de hidtidige indsatsområder: 

1) Indtil videre har der i forvaltningen af søerne næsten udelukkende været fokuseret på at
nedbringe tilførslen af fosfor for derigennem at begrænse algernes vækst. Der er dog flere un-
dersøgelser, der tyder på, at kvælstof også spiller en vigtig rolle i søerne. Kvælstof kan være
begrænsende for algevæksten på særlige tidspunkter af året, især i sommerperioden, ligesom
f.eks. undervandsplanterne ser ud til at kunne styrkes ved et lavt kvælstofindhold. Søerne ny-
der derfor også godt af den begrænsning af kvælstofudledning fra landbruget, der foretages af
hensyn til kystvandene, og det ser ud til, at især kvælstof spiller en rolle i visse søtyper, som
f.eks. brakvandssøerne. Der er ingen tvivl om, at fosfortilførslen generelt er det vigtigste hånd-
tag at skrue på, men en særlig begrænsning af kvælstoftilførslen til visse søer kan være et
redskab, der kunne være relevant at indtænke i forvaltningen.
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2) For at genskabe de særligt gode natur- og miljøforhold, der tidligere har været i særligt rene
søer, som f.eks. lobeliesøer, kunne man for udvalgte søer hæve miljømålet, så de skal opnå
høj økologisk tilstand.

3) Det er kendt fra tidligere undersøgelser af nogle af de mange småsøer og vandhuller i Dan-
mark, at en meget stor del af dem har en forringet miljøtilstand som følge af påvirkninger fra
f.eks. landbrug, husspildevand og andeopdræt. Disse småsøer udgør et vigtigt naturelement,
men kun få af dem er omfattet af vandområdeplanernes indsatsprogrammer, ligesom den ak-
tuelle tilstand ofte er ukendt. Her kunne vi ønske os et øget fokus på at opnå god tilstand i
disse søer.

4) Klimaændringer udgør et potentielt yderligere problem for de danske søer. Øget temperatur,
mere ekstreme vejrforhold og ændrede nedbørsforhold vil alt andet lige føre til, at det bliver
vanskeligere at opnå god økologisk tilstand. Det betyder, at man må forvente, at næringsstof-
tilførslen til søer skal reduceres yderligere i forhold til de nuværende krav, hvis ønsket om god
økologisk tilstand skal opfyldes også fremover.
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12. Konklusion

Sammenfattende kan det konkluderes, at der gennem de sidste 30-40 år er gennemført store 
indsatser for at forbedre miljøtilstanden i søerne. Specielt den afskæring eller rensning af spil-
devand, der er sket, har reduceret fosforudledningen til søerne. Dette har forbedret tilstanden i 
mange søer, men har dog ikke været tilstrækkeligt til at opnå god økologisk miljøtilstand i fler-
tallet af søerne, og hvis dette skal opnås, må fosfortilførslen fra jordbruget samt de tilbagevæ-
rende spildevandskilder mindskes. Desuden kan man overveje, om det for visse søer kan 
være hensigtsmæssigt at lave en særlig indsats over for kvælstof. Endelig vil der være behov 
for at gennemføre sørestaureringer i en del søer, hvis god tilstand skal opnås inden for en kor-
tere årrække, ligesom de igangværende klimaforandringer kan gøre det aktuelt at skærpe kra-
vene til næringstilførslen yderligere. 
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