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Indskudte søer i vandløb 
øger stofomsætningen 
Reetablering eller nyetablering af søer beriger normalt det danske 

landskab og de ferske vandes biodiversitet. Dog vil etablering af ind-

skudte søer, især øverst i vandløbene, opvarme vandet om som-

meren, tilføre let omsætteligt plankton og derfor øge iltforbruget og 

gøre vandet mere uklart. Konsekvensen kan være, at rentvandsdyr, 

koldtvandsdyr og undervandsplanter forsvinder neden for søerne. Vi 

vurderer søeffekten for nordsjællandske vandløb og temperaturens 

generelle påvirkning af iltforbruget ved nedbrydning af det organiske 

stof. 

Enhver biolog og ingeniør ved, at et stigende 
indhold af let omsætteligt organisk stof i vand 
øger nedbrydningshastigheden og dermed 
iltforbuget, hvis der er ilt nok til stede (se 
boks 1, /1/). Derfor har rene søer og vandløb 
et maksimalt iltforbrug i vandet, som typisk er 
10-100 gange lavere end forurenede søer og 
vandløb og 100-1000 gange lavere end uren-
set byspildevand. 

Temperaturen stimulerer den biologiske 
omsætning ved at accelerere enzymernes re-
aktionshastighed inden for et rimeligt bredt 
toleranceområde (ca. 0-30 oC). Nedbrydnings-
hastigheden af det organiske stof stiger tilnær-
melsesvis eksponentielt med øget temperatur 
over dette toleranceområde med en karakteri-
stisk temperaturkoefficient, K, der ofte svarer 
til en fordobling-firdobling af iltforbruget ved 
en temperaturstigning på 10 oC (se boks 1). 

Men K er ikke en naturkonstant. Forskel-
lige bakterietyper eller samme bakterietype 
på forskellige årstider kan i teorien være for-
skelligt tilpassede eller tilvænnede til tempera-
turen, så K varierer. Det er også muligt, at K 
afhænger af omsætteligheden og mængden af 
det organiske stof, så substratbegrænsning af 
omsætningen nedsætter K, hvis de største 
hastigheder ved høj temperatur begrænses. 

Det er dog muligt, at K for de naturlige bak-

teriesamfund holder sig nogenlunde konstant 
ude i vandmiljøet. Det ville gøre det enkelt at 
forudsige konsekvenserne af stigende tem-
peraturer i vandløb enten efter indskudte 
søer, ved udledning af varmt procesvand fra 
industrien eller ved global opvarmning. 

I en undersøgelse fra december til juli af 
temperaturen og indholdet af opløst og par-
tikulært organisk stof ned gennem Havelse Å 
og Pølå (med søer) og i to skovbække i Grib 
Skov (se fig. 1 i /2/) har vi bestemt nedbryd-
ningshastigheden og dens afhængighed af 
temperaturen ved at måle iltforbruget ved tre 
faste temperaturer 4, 12 og 20 oC. 

Vi har haft tre formål med undersøgelsen: 

1) Hvordan påvirker indskudte søer i vandløb 
koncentrationerne af opløst og partikulært or-
ganisk stof? 2) Hvor højt er iltforbruget og det 
organiske stofs omsættelighed før og efter 
søer og i skovbække sammenlignet med åbne 
vandløb? og 3) Hvordan afhænger iltforbruget 
af temperaturen?

Indhold af organisk stof
De indskudte søer i Pølå øger markant alle 
puljerne af organisk stof (se fig. 2). Koncentra-
tionen af opløst organisk kulstof (DOC) 
stiger i gennemsnit med en faktor 1,7 ned 
gennem Pølåen pga. den øgede tilførsel fra 
planteplanktonet i de tre indskudte søer /2/. 
I Havelse Å, som mangler søer, ændrer DOC 
sig ikke nedstrøms. Det højeste DOC-indhold 
blandt de undersøgte vandløb findes i Føn-
strup Bæk (F), som starter i en skovmose og 
derefter tilføres vand og stof fra skoven. Det 
laveste DOC-indhold findes i den grundvands-
født kilde, Selbæk (S).

Koncentrationen af partikulært organisk 
stof (POC) er gennemgående højere i Pølå 
end Havelse Å pga. spildevandstilførslen ved 
P2 og udskylningen af plankton fra de tre ind-
skudte søer ved P3, P5 og til dels P7 (se fig. 
2). Efter den øverste sø er POC-koncentratio-
nen forhøjet mellem 2 og 6 gange i maj, juni 
og juli. I skovbækken og skovkilden er POC 
lav.

Klorofylindholdet i vandet skyldes overvej-
ende udstrømmende planteplankton fra de 
næringsrige søer, men bundlevende mikro-
alger bidrager også (fx. i Havelse Å i april-
maj). Klorofylet er derfor tilknyttet nyproduce-
ret, let omsætteligt organisk stof /2/. 
Klorofylindholdet er meget højere i Pølå 
neden for søerne end på de andre vandløbs-
stationer (se fig. 3). Især er klorofylindholdet 
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Station Middeltemperatur 
(°C)

Målt iltforbrug 
(µgO2/L/d) ved 20°C

Beregnet iltforbrug 
(µgO2/L/d) ved 

middeltemperatur

P2 16,0 509 314

P3 17,8 1257 963

P4 17,5 936 692

P5 18,1 1324 1052

P6 17,2 1133 807

P7 17,1 972 684

Tabel 1. Iltforbruget og vandtemperaturen som gennemsnit for maj-juli i Pølå. Det målte iltforbrug ved 20 
oC og det beregnede iltforbrug ved middeltemperaturen er angivet. Temperaturkorrektionen er beregnet vha. 
middelværdien af temperaturkoefficienten på 0,121 oC-1. P2 ligger før og P3 efter Strødam Engsø, mens P4 
ligger før og P5 efter Solbjerg Engsø.
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højt (40-170 μg/l) i april-juli, hvor søernes pri-
mærproduktion er stor. I skovkilden er kloro-
fylindholdet derimod meget lavt.

Klorofylindholdet i Pølå er positivt og signi-
fikant korreleret til opløst organisk kulstof (r2 

= 0,24), fordi planktonalgerne frigør opløst 
organisk stof, og endnu tættere korreleret til 
partikulært organisk kulstof (r2 = 0,53), som 
bl.a. omfatter planktonalger.

Iltforbruget over året og mellem 
stationerne
Iltforbruget i vandet målt ved 20 oC er lavere 
om vinteren end om sommeren, men årsvaria-
tionen er beskeden i Havelse Å, skovbækken 
og skovkilden (se fig. 3). I Pølå derimod, er 
iltforbruget meget højere om foråret og som-
meren pga. tilførslen af letomsætteligt orga-
nisk stof fra søerne. Iltforbruget i alle vandløb 
er således positivt og signifikant korreleret til 
indholdet af organiske partikler (r2 = 0,75) 
og klorofyl (r2 = 0,71), mens sammenhængen 
til opløst organisk kulstof ikke er signifikant, 
fordi et højt indhold her både kan skyldes 
let omsætteligt organisk stof efter søerne og 
svært omsætteligt stof i en skovbæk . 

Den stærke søeffekt på iltforbruget ved 20 
oC fremgår også af, at det i perioden maj-juli 
var op til 4 gange højere i Pølå (0,51-1,32 mg/
L/d) end Havelse Å (0,33-0,37 mg/L/d). Iltfor-
bruget var som ventet meget lavt i skovkilden 
(0,17 mg/L/d). 

Iltforbrugets temperaturafhængighed
Iltforbrugets afhængighed af temperaturen 
kan beskrives med en eksponentiel sammen-
hæng, der er stærkt signifikant og havde en 
høj forklaringskraft (se boks 1). Statistisk 
set kan der ikke påvises nogen sammen-
hæng mellem temperaturafhængigheden 
(K-værdier) og årstiden eller vandløbsstation-
ernes beliggenhed.

Frekvensfordelingen af samtlige målte K-
værdier er vist (se fig. 4). Værdierne er normal-
fordelte omkring et gennemsnit på 0,121 oC-1, 
hvilket svarer til en stigning i iltforbruget med 
3,35 gange for en temperaturstigning på 10 
oC. Halvdelen af målingerne (25-75%-percen-
tiler) ligger mellem 0,104 og 0,139 oC-1. 

I det samlede datamateriale udviser K hel-
ler ingen sammenhæng med hverken det par-
tikelbundne organiske kulstof, klorofylindhol-

det eller iltforbruget. Vi finder altså ingen 
tegn på, at vekslende tilgang på omsætteligt 
organisk stof påvirker nedbrydningens tem-
peraturafhængighed.

Søeffekt og global opvarmning
Søerne påvirker som nævnt vandløbenes ilt-
forbrug ved at øge indholdet af omsætteligt 
organisk stof og temperaturen. Da tempera-
tureffekten er målt, kan de to påvirkninger 
adskilles. Det har vi gjort for lokaliteter før og 
efter de to øverste søer i Pølå (P2-P5). 

Middeltemperaturen i maj-juli stiger fra 
16,0 til 17,8 oC ved passage af den første sø og 
fra 17,5 til 18,1 oC ved passage af den næste 
(se tab. 1). En temperaturstigning på 1,8 og 
0,6 oC kan i sig selv forventes at øge iltforbru-
get med henholdsvis en faktor 1,24 og 1,08 
ved den gennemsnitlige K-værdi på 0,12 oC-1. 
Men søeffekten er markant større, da iltfor-
bruget målt ved den samme temperatur stiger 
2,47 gange ved passage af den første og 1,41 
gange ved passage af den anden sø. Den sam-
lede søeffekt ved organisk berigning og tem-
peraturstigning (produktet af de to effekter) 
bliver derfor en 3,1 ganges stigning i iltfor-
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Boks 1. Temperaturen påvirker iltforbruget

Nedbrydningshastigheden af organisk stof i vand bestemmes sædvanligvis ved at måle iltoptagelsen (R). Dens afhængig-
hed af temperaturen (t) kan beskrives med et eksponentielt udtryk: Rt = Ro eKt, hvor Ro er iltoptagelsen ved 0 oC, Rt 
er iltoptagelsen ved t oC og K er temperaturkoefficienten (oC-1). Man kan vælge en anden udgangstemperatur end 0 
oC, fx. den laveste måletemperatur. Man kan også beskrive sammenhængen med Arrhenius- eller termodynamisk begrun-
dede udtryk. 
Figur 1 viser iltforbruget som funktion af temperaturen fra 4 til 20 oC i vand fra 7 stationer i Pølå indsamlet 28 maj 
2002. Iltforbruget er lavest øverst i vandløbet og stiger ved passage af søerne fra station P2 til P3 og fra P4 til P5. Tempe-
raturafhængigheden er beskrevet med eksponentielle sammenhæng med høj forklaringskraft (r2 næsten altid over 0,98).  

Figur 1. Iltforbruget (R, μg/l/d) mod temperaturen (t, oC) for 7 stationer i Pølå den 28 maj 2002.  
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bruget ved passage af den første sø i Pølå og 
en stigning på 1,5 gange ved passage af den 
næste sø.          

Vi har tidligere vurderet, at et scenarie for 
fremtidens danske klima i 2070-2100, som 
forudså en stigning af lufttemperaturen på 
mellem 4 og 5 oC, ville øge vandtemperaturen 
i Pølå med op til 7 oC om foråret og 5 oC i 
Havelse Å, mens den forventede stigning var 
2-3 oC om sommeren og vinteren /2/. 

For samme mængde af omsættelig organisk 
stof vil hastigheden af iltforbruget om foråret 
forventes at stige med en faktor 2,3 i Pølå og 
1,8 i Havelse Å pga. disse temperaturstignin-
ger. Sommer og vinter vil de 2-3 ekstra grader 
øge iltforbruget med en faktor 1,3-1,4. Men 
det er selvfølgelig ikke en temperatureffekt, 
der varer ved. Den forsvinder efterhånden 
som det organiske stof omsættes. Så hvis der i 
fremtiden udledes samme mængde omsæt-
teligt organisk stof fra en sø til et vandløb, vil 
det samlede iltforbrug til at nedbryde dette 
organiske stof selvfølgelig være uændret. Men 
omsætningen vil foregå hurtigere og mere in-

tensivt umiddelbart neden for søen, og da ilt-
ens opløselighed ydermere er reduceret, vil 
et eventuelt iltsvind forstærkes. Til gengæld 
vil det organisk stof nå at blive mere omsat i 
vandløbet og derfor have et lavere iltforbrug 
ved udløbet i havet. 

Vandløbene ved søafløb
Faunaen og floraen i afløb fra søer er meget 
anderledes end i tilløbene /4, 5/. Forskel-
len er størst, hvis tilløbet fører ensvarmt 
næringsfattigt kildevand, mens søafløbet om 
sommeren fører varmt, planktonrigt vand. Er 
det tilfældet vil tilløbet kunne rumme mange 
rentvandsarter blandt vandinsekterne, mens 
søafløbet vil rumme færre arter, men tætte 
bestande af varmetålende dyr, der lever af at 
filtrere de næringsrige partikler fra vandet, fx. 
netspindende vårfluer, kvægmyg og muslin-
ger. Dyrearterne i afløbet er mere robuste for 
temperaturvariationer, organisk forurening 
og lavt iltindhold og rummer tætte bestande 
af dansemyg og børsteorme, hvis den øgede 
tilførsel af organisk stof og den mere kon-

stante vandføring pga. søen fører til større 
mudderaflejringer /5/. 

Ørred vil kunne gyde og vokse op i kolde 
søtilløb. Ved moderate sommertemperaturer 
kan ørred leve af de tætte smådyrbestande i 
afløbet, men ved højere sommertemperaturer 
forsvinder de her, og søarter såsom skalle, 
aborre og gedde tager helt over /6/. Det er 
tilfældet i Pølå, som ikke rummer egentlige 
ørredbestande, men til gengæld har tætte be-
stande af sandart, der trækker op fra Arresø 
for at æde sig fede af de mange skaller.

Hvad så med undervandsplanterne? Er de 
indskudte søer meget rige på næringssalte og 
uklare af planteplankton, forsvinder under-
vandsplanter fuldstændigt, som tilfældet er i 
Pølå om sommeren. Er lysforholdene bedre 
kan undervandsplanterne godt vokse i søaf-
løbene, men de bliver så præget af varmeel-
skende vandaksarter såsom børstebladet, hjer-
tebladet og kruset vandaks, hvorimod de 
kolde tilløb rummer forskellige arter af kulde-
tålende vandstjerne, vandranunkel og amfi-
biske kildeplanter /6/.
       
Nødvendig valg
Overvejer man at oprette en sø i et dansk 
vandløb, må man derfor grundigt overveje 
fordele og ulemper. Ved etablering af en sø vil 
man få et større vandområde med flere fugle, 
bedre rekreative muligheder for badning, 
sejlads og lystfiskeri efter søarter, og større 
fjernelse af kvælstof ved denitrifikation og 
sædvandligvis øget tilbageholdelse af fosfor 
især i de første år efter oprettelsen. 

Til gengæld vil søen ofte forringe vandlø-
bet, da det naturlige løb afbrydes, og den bi-
ologiske kvalitet falder, fordi vandtempera-
turen varierer mere over året, vandløbet om 
sommeren bliver varmere, mere uklart og 
mere iltfattigt og vandløbsbunden mindre vari-
erende, så især krævende rentvandsarter risi-
kerer at forsvinde. Ændringen er størst, hvis 
søen oprettes øverst i åsystemet, hvor vandet 
er koldest. For vandrende laksefisk som helt, 
laks, stalling og ørred kan der være det 
særlige problem, at især småfiskene oplever 
stor predation fra gedde og sandart, når de 
trækker igennem søer. 

Indskudte søer

Figur 2. Koncentrationen af opløst organisk 
kulstof (DOC, øverst) og partikulært organisk kul-
stof (POC, nederst) i nordsjællandske vandløb for 
perioden december-juli. P3 og P5 er søafløb, mens 
P7 både modtager vand fra søafløb og et stort 
sidetilløb. F er Fønstrup Bæk og S er Selbæk, begge 
i Grib Skov. Boksene angiver 25-75% percentiler, 
tværstregen viser medianen og stoplerne viser mini-
mum og maksimum.
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Derfor er der for eksempel stærke kræfter 
for at bringe Gudenåen tilbage til sit oprinde-
lige løb eller til et omløb, så vandrefiskene 
kan undgå de fysiske og biologiske barrierer 
ved Tange Sø.   

Så man skal absolut veje for og imod, når 
man påtænker at oprette søer i gode vandløb 
og i vandløb, som potentielt kan blive gode i 
fremtiden. De etablerede naturområder langs 
søerne i Pølåen har været gunstige for landska-
bet og dyrelivet som helhed, og der er mange 
flere lystfiskere, fuglekiggere og naturbesø-
gende nu end tidligere. Men Pølåens kvalitet 
er som nævnt forringet, og man har måttet 
nedsætte målsætningen. 
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Figur 3. Koncentrationen af klorofyl (øverst) og iltforbruget målt ved 20 oC (nederst) i nordsjællandske 
vandløb for perioden december-juli. P3, P5 og til dels P7 er søafløb. Boksene angiver 25-75% percentiler, 
tværstregen viser medianen og stolperne viser minimum og maksimum.

Figur 4. Frekvensfordelingen af iltforbrugets temperaturafhængighed (K, oC-1) for samtlige 70 måleserier i 
nordsjællandske vandløb fra december til juli. Normalfordelingskurve er lagt ind. Middelværdien er 0,121 oC-1, 
og 25-75% percentilerne er 0,104-0,130 oC-1. 


