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Historien begyndte, da vi den 6. august kon
staterede massiv fiskedød i Filsøs sydlige 
bassin Søndersø. Alle store fisk var tilsynela
dende døde, mens en del småfisk havde over
levet på det allerlaveste vand langs bredderne. 
Hvad var der sket? 

Normalt kan man ikke afdække hændelses
forløbet, fordi man ikke er på ”gerningsstedet”, 
når tingene sker, og så man kan udføre de rel
evante målinger. Men i Søndersø har vi en 
ræk ke sensorer, der løbende måler vandstand 
og vandføring i indløbet til søen og ilt og tem
peratur på to stationer i søen (Fig. 1). En vejr
station på bredden måler vind, lysindstråling 
og temperatur. Så her skulle der være gode 
muligheder for at beskrive hændelsesforløbet 
og gøre sig tanker om de mulige årsager. Vand
prøven indsamlet 3 dage efter iltsvindet kulmi
nerede var voldsomt brunfarvet sammenlignet 
med prøverne 10 dage tidligere, hvilket viser, 
at søvandet havde været udsat for en markant 
tilførsel af organisk stof (Fig. 2).

På den dybeste station 1 i Søndersø (3,5 m) 
er der iltmålere i dybderne 1,5 m midt i vand
søjlen og 3,35 m tæt på bunden. På station 2 
længere mod vest er dybden 2,1 m, og iltmå
leren sidder i 1 meters dybde. Iltmålerne må
ler også temperatur og den viste ubetydelige 
forskelle mellem 1,5 og 3,35 m , ligesom 
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Figur 1. Placering af målestationer på Filsø. Station 1 – 4 er udstyret med lys, temperatur 
og ilt måleudstyr. Station 5 er udstyret med dybdelogger i indløbet og søen samt doppler 
udstyr, der måler vandføring. Vandføringen måles også manuelt ved denne station, når vi 
servicerer udstyr. Ved station 6 måles der vandstand. Ved station 7 måles der pH, klorofyl 
og opløst farvet organisk stof.
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bund vandet på det dybeste sted i hele perio
den før iltsvindet havde haft en iltmætning på 
omkring 50 %. Så her var ikke tale om lagde
ling og en bundvending, hvor iltfrit bundvand 
med sulfid og metan pludselig blandes med 
overfladevandet og forbruger al ilt i hele vand
massen. Noget der typisk sker i forbindelse 
med pludselige og kraftige lavtryk. 

Søndersø er stor, voldsomt eksponeret for 
vestenvinden og blot 1,3 m dyb i gennemsnit, 
og vi havde aldrig siden søens dannelse i 2012 
oplevet springlagsdannelse eller tendens til 
iltsvind. De kombinerede ilt og temperatur
målere på station 1 viste da også, at søen ikke 
havde været lagdelt og der ikke var opbygget 
en iltgæld i bundvandet i søens dybeste del. 
Hele vandmassen var i stedet blevet iltfri i lø
bet af nogle få dage efter et kraftigt regnskyl, 
som havde tilført det brune vand fra det store 
opland. Forud for regnhændelsen var gået en 
meget lang tør og varm periode med ringe af
strømning fra oplandsarealerne, mens regn
hændelsen gav anledning til en både hurtig og 
kraftig øgning af afstrømningen. Mens vi har 
målinger i søen, der viser, at der fra oplandet 
blev tilført store mængder organisk stof, har vi 
ingen målinger i oplandet, der kan pege på de 
mulige stofkilder. 

Der kom øjeblikkeligt stort mediefokus på 
fiskedøden, endnu inden vi havde haft mulig
hed for at studere måledata og analysere 
vand prøverne. På grund af mediepresset 
kunne vi tidligt meddele Aage V. Jensens Na
turfond, der ejer søen og finansierer den om
fattende overvågning, vores foreløbige kon
klusion. Nu har vi haft mulighed for at 
ana  lysere samtlige data og vurdere de mulige 
årsager til iltsvindet, som vi fremlægger her. 
Artiklen bekræfter til fulde vores indledende 
udmelding. 

Vandtilførsel til Søndersø
I de fem år, vi har overvåget Filsø, har vi kon
stateret, at kraftig nedbør i oplandet fører til 
en hurtig og markant stigning i vandføringen 
i åen, der leder vand til Søndersø (ca. 420 ha) 
fra et ca. 100 km2 stort opland. Vandprøver 
fra vandløbet opstrøms Søvigsund viser, at 
stigende vandføring typisk er ledsaget af sti
gende indhold af organisk stof i det tilstrøm
mende vand som resultat af en nedbørsbetin
get udvaskning fra oplandets jorde.

Når der tilføres omsætteligt organisk stof, 
stiger bakteriernes iltforbrug i søen. I somme
ren 2018 medførte et skybrud over de langva
rigt udtørrede oplandsarealer en pludselig 
tilførsel af store mængder organisk stof til 
søen. Skybruddet blev efterfulgt af stille og 
solrigt vejr, som dels mindskede ilttilførslen 
dels forårsagede høje vandtemperaturer (op 

Figur 2. Vandprøver udtaget i løbet af sommeren i Søndersø i Filsø. Flasken længst til højre 
er udtaget 3 dage efter regnskyllet, der har ført organisk materiale ud i søen. Den brune 
farve skyldes organisk materiale fra oplandet. Bemærk, at vandet i alle øvrige flasker er 
ganske klare, så stigningen i det organiske indhold har været meget stor. Drikkevandsflas
kerne er inerte og har en ideel størrelse og pris (vi bruger flere hundrede på Filsø om året).

Figur 3. Vandstand i indløbet til Søndersø fra den 21 juli til den 4 august. Den grå skravering 
viser iltsvindsperioden. Pilen indikerer tidspunktet for det kraftige regnvejr.

Figur 4. Temperaturforskellen mellem overfladevandet (top) og bundvandet (bund) på St 2. 
Den grå skravering viser iltsvindsperioden.
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mod 25 grader), som gav grundlag for et me
get højt iltforbrug i det meste af Søndersø. 
Kraftig nedbør har ikke i de tidligere år ført til 
lavt iltindhold, da regn normalt er ledsaget af 
blæst, der øger tilførslen af ilt til søvandet, li
ge som vandtemperaturerne aldrig tidligere 
har været så høje. Iltindholdet i vandet er der
for aldrig tidligere faldet til under 70 % mæt
ning. Om eftermiddagen den 28. juli steg 
vandstanden i indløbet til Søndersø med 2 cm 
i løbet af blot to timer efter et kraftigt regnvejr 
(Fig. 3). Dagen efter var vandstanden i indlø
bet steget med 5 cm. Derefter faldt vandstan
den i indløbet gradvis over de følgende dage. 
Vandføringen i indløbet moniteres med dop
plermåler og nåede den 30. juli op på 2,3 m3 
s1. Den øgede vandføring som følge af 
skybrud det tilførte i løbet af få dage en vand
mængde svarende til ca. 20 % af Søndersøs 
vandvolumen. 

Temperatur 
Målingerne i Søndersø viser, at der i løbet af 
sommerdage med stille vejr og kraftig solind
stråling opstår en temperaturforskel mellem 
bund og overflade på maks. 3 grader (Fig. 
4). I iltsvindsperioden var temperaturforskel
len endnu mindre, 1,5 grader. Denne svage 
temperaturforskel udlignes i løbet af natten, 
idet overfladevandet afkøles, bliver tungere 
og synker ned gennem vandsøjlen mod 
bun den, hvorved vandmasserne opblandes 
fuldstændigt. På dage med gråvejr og vind er 
vandmasserne til stadighed fuldt omrørte. 
Konklusionen på grundlag af temperaturmå
lin gerne er, at vandmasserne til stadighed var 
omrørte, og at der trods det stille og var me 
vejr ikke var dannet et markant og va rigt 
springlag, hverken i tiden op til eller under 
iltsvindet.  

Iltindhold 
Søvandets iltindhold var forud for iltsvindet 
positivt overmættet på dybderne 1,5 m og 
1 m på de to stationer fra klokken ca. 07 til 
klokken 20 pga. iltdannelse ved fotosyntese 
(Fig. 5; kun station 1 er vist). Som følge af al
gernes fotosyntese steg iltindholdet typisk fra 
70100 % mætning om morgenen til omkring 
170 % mætning sidst på eftermiddagen i peri
oden op mod iltsvindet. Den betydelige over
mætning skyldes kraftig indstråling, høje tem
peraturer og ringe iltudveksling med luften. 
I denne periode blev der løbende tilført ilt 
selv til det dybeste bundvand i Søndersø ved 
omrøring. Iltindholdet i bundvandet varierede 
over døgnet mellem 50 og 70 % mætning. 
Der var altså ikke udviklet iltsvind og iltgæld i 
bund vandet forud for iltsvindet. 

Den 28. juli ændrede billedet af vandets ilt

forhold sig markant, idet iltindholdet på sta
tion 1 i 1,5 meters dybde kun steg ganske lidt 
frem til kl. 14, hvorefter iltindholdet faldt, bå
de i det dybe bundvand og endnu mere i 1,5 
meters dybde (se pilen i Fig. 5). Det tolkes 
som et tegn på, at iltproduktionen fra fotosyn
tesen blev hæmmet pga. lysmangel som følge 
af uklart, brunfarvet vand (Fig. 2). Iltforbruget 
i vandmasserne kom derved til at overstige ilt
dannelsen, og hermed var grundlaget for ilt
svindet lagt. Senere på eftermiddagen faldt 
iltindholdet også i 1 meters dybde ved station 
2, som ligger længere væk fra indløbet.Det 
høje iltforbrug i vandmasserne fortsatte de føl
gende dage og resulterede i løbet af ganske 
kort tid i totalt iltsvind i hele søens vand
masse. Det er en vigtig pointe i relation til 
forklaringen på den omfattende fiskedød. Ilt
svindet varede frem til den 4.5. august, hvor
efter iltindholdet i søen steg og igen nåede op 
100 % mætning den 6. august kl. 18. 

Det er muligt at beregne differencen mel
lem iltdannelsen ved algernes fotosyntese og 

iltforbruget ved respirationen, hvis der korri
geres for iltudveksling mellem vandet og luf
ten /1/. Differensen mellem fotosyntese og 
respiration viser, at iltforbrugende (bakteri
elle) processer netop forbrugte al ilten i ilt
svindsperioden. Den fysiske iltudveksling mel
lem luften og vandet var meget lille pga. det 
stille vejr. Under mere normale vindforhold er 
udvekslingen mellem vand og luft 510 gange 
større end i helt stille vejr. 

Organisk stof og iltforbrug 
Kilden til det iltsvind, der i løbet af kort tid 
ramte hele vandmassen vurderes at være det 
organiske stof, der i forlængelse af skybruddet 
blev tilført til søen fra oplandet, og som i tiden 
op mod iltsvindet havde mulighed for at blive 
opblandet i hele vandmassen. Det tilførte or
ga niske stof består af både ufarvet og farvet 
opløst organisk materiale (Fig. 2). Den meget 
markante tilførsel af organisk stof fremgår 
ty deligt af vores indsamlede vandprøver. Ind
holdet af brunfarvet organisk stof i søvandet, 

Figur 5. Iltimætningen i Søndersø før og efter iltsvindet den 4.5. august på station 1 i 1,5 m 
og 3,35 m. Det indledende fald i iltindholdet om eftermiddagen den 28. juli er vist ved pilen.
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som svækker lysnedtrængningen i vandet og 
farver vandprøverne (Fig. 2), steg i løbet af 
kort tid omkring 200 % i tiden op mod ilt
svin det (Fig. 6). Stigningen kunne have været 
endnu større, hvis de indsamlede vandprøver 
havde været indsamlet med kortere interval
ler. Den samlede pulje af opløst organisk 
stof steg tilsvarende markant, svarende til en 
forøgelse i vandets kulstofindhold med 17 
mg/L i forbindelse med iltsvindet. Det opløste 
organiske stof blev hurtigt nedbrudt, og kon
centrationen faldt i de efterfølgende dage, 
hvor iltsvindet fandt sted. Nedbrydning af 17 
mg kulstof/L forbruger omkring 45 mg ilt/L 
eller hvad der svarer til fem gange indholdet i 
100 % iltmættet vand. 

Det er muligt at vurdere det aktuelle iltfor
brugs størrelse før og under iltsvindet ved at 
beregne faldet i iltindholdet om natten, hvor 
der alene sker iltforbrug ved respiration. Efter 
korrektion for udvekslingen af ilt mellem 
søens vand og luften viser beregningerne et 
ilt forbrug før iltsvindet på i gennemsnit er 0,4 
g ilt/m2/time. I løbet af otte timer om natten 
kunne respirationen således forbruge ca. 30 % 
af iltindholdet i 100 % iltmættet vand. Det ud
løste ikke iltsvind, idet fotosyntesen om dagen 
og iltudvekslingen med luften dækkede dette 
iltforbrug. 

Under iltsvindet er respirationen beregnet 
til omkring 1 g ilt/m2/time om natten. I løbet 
af natten blev der derfor forbrugt omkring 80 
% af iltindholdet i 100 % iltmættet vand. Dette 
iltforbrug kunne i iltsvindsperioden ikke dæk
kes af hverken fotosyntesen, der var hæmmet 
af brunt vand og forringede lysforhold, eller af 
tilførslen fra luften, der var hæmmet af stille 
vejr. Derfor opbyggede iltforbruget i vandmas
serne i løbet af kort tid det iltunderskud, der 

endte som et totalt iltsvind. Fotosyntesen blev 
ikke helt elimineret af det brune vand, men 
var i iltsvindsperioden så begrænset af lysman
gel, at den ikke kunne udligne iltforbruget. Da 
lysforholdene igen normaliseredes, normalis
eredes også iltforholdene. Det tolkes på den 
måde, at hovedparten af planteplanktonet 
havde overlevet iltsvindet. 

Fiskedød og genindvandring 
Fiskedøden var massiv i Søndersø, og når den 
blev så omfattende, hænger det sammen med, 
at hele søens vandmasse blev iltfri inden for 
kort tid. Det forklarer, hvorfor fiskene ikke 
var søgt bort, men blev fanget i en vandmasse 
uden ilt og var uden mulighed for at orientere 
sig mod højere iltkoncentrationer. 

En fiskeundersøgelse udført 38 dage efter 
iltsvindet viste, at den samlede vægt af fisk var 

blevet reduceret til det halve af vægten året 
før på samme tid. Samtidig var fiskebestanden 
nu domineret af små fisk, især små skaller og 
små aborrer. Nogle fisk har formodentlig over
levet iltsvindet på ganske lavt vand langs bred
derne og i den vestligste del af søen, men ho
vedparten af fiskene vurderes at være 
svøm  met fra Mellemsø, der ikke var ramt af 
iltsvind, ind i Søndersø, hvor de har været be
gunstiget af fravær af predation fra de gedder 
og store aborrer, der for hovedpartens ved
kommende døde under iltsvindet. Der lever 
en del store aborrer i Mellemsø, og en del af 
dem vil med tiden sandsynligvis indvandre til 
Søndersø. Det er mere problematisk med 
gedderne, som havde en god bestand i Søn
dersø før iltsvindet. Undersøgelserne i Filsø 
har nemlig vist, at der kan være flere år mel
lem gode årgange af gedder og det varer 56 
år for geddeyngel at vokse op til store fisk på 
8090 cm længde. Derfor er der risiko for, at 
det tager lang tid før geddebestanden bliver 
god igen. Med minimal predation fra gedder 
vil større skaller og brasen kunne stortrives, 
hvilket kan være med til at skabe en økologisk 
ubalance. 

Perspektivering 
Med tilførslen af opløst organisk stof fra op
landet i forening med usædvanlige vejrfor hold 
blev der udløst iltsvind i stort set hele Søn
der sø. Hændelsen sætter dermed fokus på et 
potentielt meget alvorligt problem, ikke blot 
for søer, men også for vandløb. Og tilmed et 
potentielt problem, som hidtil har fået meget 
ringe opmærksomhed i bestræbelserne på at 
opnå og bevare god økologisk tilstand i søer 
og vandløb. 

Sommeren 2018 var på alle måder usædvan
lig set i forhold til, hvad vi hidtil har oplevet. 

Figur 6. Indholdet af opløst farvet organisk stof i Søndersø gennem hele 2018 målt ved 
lysabsorption ved bølgelængder mellem 300 og 700 nm. Den grå markering viser perioden 
med iltsvind. 
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Men sommeren 2018 giver os efter alt at 
døm me en forsmag på, hvad vi ifølge klima
scenarierne har i vente i kommende år i form 
af varmere og mere tørre somre med flere og 
kraftigere skybrud. Det betyder, at der i de 
kommende år er risiko for en gentagelse af 
dette års iltsvind og omfattende fiskedød, ikke 
blot i Filsø, men også i andre søer med stor 
vandtilførsel fra oplandsarealer og i vandløb 
såsom Lyngbygård Å /2/. Her var årsagerne til 
iltsvindet angiveligt en kombination af overfla
disk afstrømning hen over ånære engarealer 
og udpresning af humusrigt vand fra den 
vandmættede zone i tørvejorderne omkring 
åen. Disse ganske vist endnu kun få eksem
pler på, at udvaskning af organisk stof fra op
landsarealerne til vandområderne kan have fa
tale følger, taler ikke desto mindre for, at der 
må sættes fokus på at identificere og kvantifi
cere de organiske stofkilder i oplandet, hvis vi 
skal mindske risikoen for fremtidigt iltsvind. 

Vi har allerede udviklet måle og avan ce
rede beregningsmetoder til netop denne kort
lægning /3/, og Aage V. Jensen Naturfond har 
som ejer af Filsø et ønske om, at der bliver sat 
fokus på, at vi kvantificerer kilderne til iltsvin
det og formulerer forslag til foranstaltninger, 
der kan mindske risikoen for tilsvarende hæn
delser i søen, som er blevet et mønstereksem
pel på etablering af høj biodiversitet med 
man ge sjældne plantearter i en ny sø. For 
frem tidens varmere klima er en alvorlig trussel 
mod den økologiske kvalitet ikke bare i Filsøs 

Søndersø men i mange danske søer og 
vandløb. Søndersø august 2018 var en ”early 
warning”, hvor vi mindst ventede det. 
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