Naturgenopretningen af Filsø
– hurtig afvikling af næringsfrigivelsen fra de oversvømmede kornmarker
Den nye Filsø har i sine første år været den mest vellykkede danske
naturgenopretning til dato. Efter blot tre år er der etableret et rigt
fugleliv, en artsrig fiskebestand og et væld af vandplanter med
mange sjældne arter og en diversitet, der ligger helt i top sammenlignet med naturlige søer. For Filsøs udvikling har det været afgø
rende, at søen er stor, lavvandet og vindpåvirket. Opslemning af
bundens overfladelag pga. bølgerne har nemlig medført tab af store
mængder organisk stof og fosfor, hvilket tegner lovende for fremtiden. Alligevel er det svært at forudsige Filsøs vandkvalitet. Den
afhænger af fosfortilførslen fra landbruget, nu efter ophør af gød
ningsrestriktioner og randzoner, men også af fiskebestandenes
udvikling og vandplanternes dækning i søen
Theis Kragh, Kathrine Petersen &
Kaj Sand-Jensen

Filsø gennem 200 år
I begyndelsen af 1800-tallet var Filsø Danmarks andenstørste ferskvandssø med et
areal på op mod 2800 ha (Figur 1). Søen var
lavvandet og rig på vandplanter, heriblandt
en stribe små rosetplanter på det lave vand
såsom pilledrager, strandbo og sylblad, der
netop karakteriserer næringsfattige klitsøer
på sandbund /1/. I sidste halvdel af 1800-tallet
blev vandstanden imidlertid sænket med tre
meter for at udnytte de fladbundede arealer
til høslæt og græsning /2/. Herved reduceredes Filsøs vandflade til 750 ha, og Søvig Sund
på 20 ha opstod ved indløbet mod sydøst og
Fidde Sø på 70 ha mod nordøst. I 1940-1947
blev resten af Filsø afvandet, og kun Søvig
Sund og Fidde Sø blev tilbage. Der blev anlagt
en dyb kanal, som ledte tilløbsvandet syd om
den tidligere sø, og gravet drænkanaler med
tilhørende pumpestationer, der skulle holde

Figur 1. Filsø ligger nordvest for Varde og omtrent tre kilometer fra Vesterhavet. Den yder
ste sorte kontur angiver søens størrelse før 1852, da Filsøs areal var op mod 2800 ha. Den
inderste blå skravering viser Filsøs nuværende størrelse på ca. 980 ha samt søens A. ind
løb, B. sydlige bassin (Søndersø), C. nordlige bassin (Mellemsø) og D. udløb.
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den indvundne jord tør til dyrkning.
Den intensive dræning af området fik
grundvandstanden til at falde, og der kom ilt
og varme til den tidligere søbund. Højere temperatur og bedre ilttilgang øgede den bakterielle nedbrydning af organisk stof i jorderne, så
de efterhånden satte sig. I løbet af de næste
70 år sank jordbunden så meget, at gentagne
uddybninger af drænkanalerne var nødvendige for fortsat at holde markerne tørre. Men
efter årtusindskiftet blev landbruget efterhån
den urentabelt. Den 1. oktober 2011 erhver
vede Aage V Jensen Naturfond området med
henblik på at genskabe Filsø på 980 ha omgi
vet af græssede enge.
En bekymring ved genetableringen af Filsø
var de store mængder af næringsstoffer, der
var opbygget i pløjelaget gennem mange års
intensiv gødskning. Når jorderne kom under
vand, kunne næringsstofferne blive frigivet til
vandet og medføre høj og muligvis langvarig
intern belastning af søen med næringsstoffer.
Konsekvensen kunne blive voldsomme algeopblomstringer og en sø med dårlig økologisk
tilstand og lav biodiversitet til følge. Før søen
og de omkringliggende vådområder blev gen
etableret i år 2012, blev områderne derfor dyrket i en enkelt sæson uden brug af fosforhol
dig næring, for derved at kunne fjerne noget
fosfor med afgrøderne.
En del af den næringsrige overfladejord
blev anvendt til at etablere fugleøer i søen.
Overfladejord blev også brugt til at kaste de
dybe dræningskanaler til tæt på den nye søbred og på samme måde blev dræn indtil 100
meter fra den nye søbred lukket. Dæmningsvejen, der løber tværs over den nye sø blev
forstærket og adskilte søen i et sydligt og
nordligt bassin (Figur 1). Vandet løber ind i
Søndersø fra Søvig Sund i sydøst og derfra ind
i Mellemsø gennem to kanaler i dæmningen.
Vandet forlader Mellemsø i nordvest via
Henne Mølle Å til Vesterhavet.

Figur 2. Vandføringen i indløbet til Filsø (målt med akustisk dopler) målt i m3 per sekund.
Vandtilførslen er markant højere forår og efterår end om sommeren.

Figur 3. Filsø anno 2013. For at stabilisere den nye søbund, lod man stubbe og rodnet stå
tilbage ved oversvømmelsen af de tidligere kornmarker. I vinteren 2013/2014 sås store op
skyl af delvist nedbrudte kornstubbe, hvilket gav anledning til en kraftig brunfarvning af van
det. På dette tidspunkt var indholdet af organisk kulstof i søbunden omkring 10 %, og heri
var bundet 2,1 g fosfor per m2 i sedimentlag på 1 cm’s tykkelse. Foto: Kathrine Petersen

Vand og næringsbalancer
For at kunne vurdere søers vand- og natur
kvalitet må man have styr på vand- og
næringsbalancer. Er man især interesseret
i søers planter, fisk og fugle, kommer man
derfor alligevel ikke uden om at have tjek på
næringsstofferne, da de sætter rammerne og
mulighederne for biodiversitetens udfoldelse.
Vandet, der løber ind i Filsø opholder sig i
gennemsnit blot ca. 2 måneder i søen, inden
det igen forsvinder via udløbet, men der er
store årstidsvariationer (Figur 2). Om vinteren
har vi målt opholdstider på blot 15 dage,
mens den gennemsnitlige opholdstid fra maj
til september har været 4,8 måneder. Indholdet af totalfosfor er markant højere om vin68 • Vand & Jord

Figur 4. Klorofylkoncentrationen (µg/l) i 2014 og 2015. Der ses adskillige perioder med eks
ponentiel vækst af planteplanktonet (målt ved klorofylkoncentrationen), efterfulgt af mindre
stejle fald.

teren (73 µg TP/l) ved høj tilstrømning end
om sommeren (53 µg TP/l) ved lavere til
strømning. Derfor tilføres der 10 gange mere
fosfor til søen uden for planternes vækstsæson om vinteren end under den primære

vækstsæson om sommeren. Den korte op
holdstid om vinteren betyder, at de tilførte
næringsstoffer hurtigt forlader søen igen via
afløbet, mens næringsstoffer, der tilføres søen
i det sene forår, fortsat findes i søen, når plan

teplanktonet og bundplanterne for alvor be
gynder at vokse.
Selv om den årlige fosfortilførsel er høj, så er
den virksomme fosformængde tilført plan
teplanktonet og bundplanterne i sen forår og
sommer derfor alligevel ikke højere end, at
søen trods alt vil kunne opnå en god økologisk
tilstand, hvis den udvikler samme høje plantedække, som den historisk set har haft. Den
økologiske tilstand afhænger dog ikke kun af
næringsstoffer tilført udefra, men også af frigivelsen fra sedimenterne, og den var vi som
nævnt bekymret for på forhånd. Her bragte
målingerne os store overraskelser.
Ved genetableringen af søen indeholdt de
oversvømmede jorder i gennemsnit 2,1 g fosfor/m2 for 1 cm tykke lag, eller i alt 170 tons i
de øverste 9 cm af den nye søbund. Frigivelsen
af fosfor fra denne pulje er altafgørende for Filsøs økologiske tilstand. Normalt bliver fosfor i
sedimentet i høj grad frigivet i de varme sommermåneder, når fosforholdigt organisk stof
nedbrydes, og hvis bundvandet bliver iltfrit,
opløses også det jernbundne fosfor. Hvis sedimentets fosforpulje blev frigivet gradvist på
denne måde, kunne Filsøs sommerkoncentration være mere end fordoblet i mere end 25 år
med risiko for tilbagevendende algeopblomstringer og dårlig økologisk tilstand.
Men det blev ikke tilfældet. Da søen er
meget stor, lavvandet og ligger tæt på Vesterhavet, er vandsøjlen næsten altid velopblandet
og iltindholdet højt. Iltindholdet målt på fire
målestationer placeret 25 cm over bunden på
de dybeste steder er aldrig faldet under 76 %
iltmætning, mens søvandets gennemsnitlige
iltmætning har været 96 %. Fosforkoncentrationen i udløbsvandet om sommeren signalerer heller ikke stor frigivelse af jernbundet
fosfor, da gennemsnittet kun har været marginalt højere (58 µg TP/l) end i indløbet. Gennemsnitlige fosforkoncentrationer for efterår,
vinter og forår 2015 ligger til gengæld på 121
µg TP/l, hvilket er 48 µg TP/l højere end den
sæsonmæssige indløbskoncentration. Forklaringen er, at vindpåvirkningen og dermed resuspensionen af partikelbundet fosfor fra
søbunden er størst på disse årstider. Omkring
95 % af fosforen i søbunden er bundet i organisk materiale. Ved kraftigt blæsevejr stiger fosforkoncentrationen i søvandet umiddelbart –
til tider til over 250 µg TP/l i 2015.
I blæsten øges frigivelsen af organisk materiale til vandet, så det farves mørkebrunt.
Brunfarvningen stammer især fra nedbrydningen af de stubbe og rodnet som man, af hensyn til stabilisering af søbunden, ikke fjernede
inden genetableringen (Figur 3). Umiddelbart
efter blæst om sommeren falder klorofylindholdet i planteplanktonet derfor markant,

Figur 5. Udtagning af sedimentkerne i Filsø. Her på en vindeksponeret lavtvandslokalitet i
det sydlige bassin. Foto: Theis Kragh.

fordi algevæksten bliver lysbegrænset (Figur
4). De brunfarvede humusstoffer nedbrydes
hurtigere, når de har været udsat for solens
UV stråler, så vandet efter en periode med
stille solrigt vejr klarer op. Det udløser eksponentiel vækst af planteplanktonet, indtil det
tilgængelige fosfor er opbrugt. I foråret 2014
var der en forårsopblomstring af kiselalger,
hvor klorofylkoncentrationen i nogle dage
nåede et højt niveau på 100 µg/l, men ellers
har de maksimale værdier ligget på 50 µg/l.
Sommergennemsnittet har blot været 10,8 og
10,6 µg/l i 2014 og 2015.

Søbundens fosforpulje fastlagt med
sonar
Den traditionelle måde at vurdere fosforpul
jen i søbunden består i at udtage sedimentker

ner ud over bunden og analysere indholdet
ned gennem sedimentlagene (Figur 5). Det er
et sisyfosarbejde at skulle dække en kæmpesø
som Filsø på 980 ha, hvor det organiske mate
riale ydermere flytter sig rundt i søen pga.
vinden og bølgerne. Derfor har vi ledt efter en
metode, der kunne skabe et større overblik og
bedre sikkerhed.
Sedimentkerner fra vanddybder over 1,6
meter viser, at fosforfrigivelsen siden Filsøs
genetablering næsten udelukkende er sket fra
de øverste 2 cm af sedimentet. Det er forventeligt, da de gamle landbrugsjorde er meget
kompakte i forhold til naturlige søsedimenter.
Sedimentkerner fra lavere vand er derimod
meget variable. Mens nogle især har tabt fosfor fra de øverste 2 cm, som sedimentet på
dybt vand, har andre tabt store fosformæng

Figur 6. Sammenhængen er tæt mellem søbundens indhold af organisk kulstof (i % af
tørvægten) og fosfor (mg P/g tørvægt). Prøverne er udtaget på forskellige vanddybder og
ved vekslende vindeksponering rundt i søen i foråret 2015.
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Figur 7. Dybdekort over den nye Filsø. På
udsnittet omkring fugleøen er foruden dyb
dekort vist et sonarbillede af bunden. De
mørke områder indeholder mest organisk
stof og fosfor. Foto: Theis Kragh.

der hele 10 cm ned i sedimentet, hvilket har
efterladt et næsten rent mineralsk sediment
med meget lidt organisk stof og fosfor.
På vanddybder under 1,6 meter var der ikke
en god sammenhæng mellem dybde og fosforindhold. Der var til gengæld en tæt sammenhæng mellem indholdet af organisk stof
(målt som organisk kulstof) og fosfor (Figur
6). Et øget indhold af organisk stof i sedimentet ledsages af et blødere sediment med en lavere massefylde. Med sonar kunne vi kort
lægge søbundens massefylde og derefter
udnytte sammenhængen til organisk stof og
fosfor til at beregne fosforpuljerne. Sonarkor
tet over søen viser tydeligt, at der er store forskelle på sedimentets hårdhed, selv for de
samme vanddybder (Figur 7). Årsagerne er
varierende vind- og bølgeeksponering (Figur
8), fjernelse af muldlag før søens genetable
ring og gamle drænkanaler, der er blevet fyldt
op. Antager vi, at sedimentkerner udtaget på
vanddybder over 1,6 m er repræsentative for
indholdet af organisk stof og fosfor i bunden,
da den igen blev sat under vand, viser beregningerne, at der i de første tre år er blevet fjernet 19 tons fosfor fra søens sediment. Bruger
vi derimod vores sonarkort over sedimentet,
der tager højde for den store rumlige variation
i fosforindholdet bliver fosforfjernelsen fra
søbunden markant højere, nemlig 72 tons.
Den sidste beregning stemmer godt overens
med koncentrationerne i udløbsvandet. Med
sidstnævnte beregning er der efterladt 98 tons
fosfor i de øverste 9 cm af søens sediment.
Langt det meste findes dog på de største
vanddybder, og de næste års målinger vil vise i
hvor stor udstrækning, det udveksles med
søvandet. Udstrakte lavvandede områder af
søen har allerede nu efter blot tre år fået et
næsten rent mineralsk sediment helt ned til
10-15 cm’s dybde (Figur 9).

Figur 8. Sonarbilleder af sedimentet i Filsø
i 2013 (øverst) og 2014 (nederst). Den
midterste mørke streg er den blinde vinkel.
Til venstre på billedet i retning mod land er
der tydelige sandrevler dannet af vinden og
bølgerne. Til højre på billedet mod dybere
vand øges afstanden mellem sandrevlerne
indtil de forsvinder pga. faldende bølgepå
virkning med øget vanddybde. Den mørkere
farve skyldes stigende organisk indhold i
bunden. Der ses hjulspor efter de maski
ner, der etablerede fugleøer og lukkede
drænkanaler. Foto: Theis Kragh.
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Figur 9. Meget bølgeeksponeret lavvandet område, hvor bunden er forvandlet til en næsten ren sandbund ned til 15 cm’s dybde. På sandet
ligger fritsvømmende rester af rødder og stubbe fra kornet. Foto: Theis Kragh.

Artsrige plantebestande
Vi har tidligere behandlet etableringen af
vandplanter i Filsø ganske grundigt /3, 4/,
så her rækker det at knytte forbindelsen til
vandstand, fysisk eksponering og sedimentets
karakter. Vandstanden er 68 cm højere om
vinteren end om sommeren. Det hjælper til
med at holde de store rørsumpsplanter nede
og fjerne organisk stof og næringsstoffer fra
søbredderne over sommerens vandlinje, så
de mange små rosetplanter har gode chancer
for at etablere sig og overleve i konkurrencen
med højere og mere næringskrævende arter.
Græsning fra gæs og kvæg på land og svaner
og blishøns under vand holder også de høje
dominante plantearter nede. Så selv om van
det fortsat er ganske uklart og dybdeudbredelsen blot omkring 70 cm om sommeren,
er der alligevel etableret 60 undervandsarter
(inklusiv fire hybrider og underarter), hvilket
ligger helt i top sammenlignet med naturlige
danske søer. Det høje artstal og den hurtige
indvandring hænger sandsynligvis også sammen med, at området omkring Filsø er et af
de mest artsrige områder for vandplanter i
Danmark /3/. Plantebestandene er bedst udviklede i læ af fugleøerne ude i de to bassiner
og i de noget beskyttede lavvandede bugter
mod nordøst (Figur 10).

Filsø i fremtiden
Lige nu frigives der fosfor fra søen året
rundt, på grund af de store mængder af næ
ringsstoffer, der var ophobet i den intensivt
dyrkede jord, og som nu er søbund. Når
disse næringsstoffer er udvasket, vil Filsø
begynde at tilbageholde næringsstoffer, og
man kan med fordel øge vandets opholds
tid, så næringstransporten gennem søen
bliver mindre. Det kan i praksis gøres ved

Figur 10. Her ses 1 m2-stor klon af strandbo, etaberet i Filsø i den tredje sommer efter, at
søen blev genskabt. Foto: Theis Kragh.
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