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Væng Sø – to biomanipulationer og  
30 års overvågning

Biomanipulation ved opfiskning af fredfisk – især skaller og brasen – 

har gennem de sidste 25 år været brugt som en metode til at restau

rere søer i Danmark. Den 16 hektar store, lavvandede og overvejen

 de grundvandsfødte Væng Sø i Midtjylland er nu blevet bio  mani

 puleret to gange med 20 års mellemrum. Resultaterne viser, at gen

tagen biomanipulation er mulig og i anden omgang med mindre 

indsats.
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Baggrund
Væng Søs historie ligner på mange måder 
mange andre danske søers. I en årrække indtil 
starten af 1980’erne modtog den spildevand 
fra et mindre bysamfund, som førte til øget 
eutrofiering med opvækst af planteplankton, 
herunder blågrønalger /1/. Efter stop for 
tilledning af spildevand kunne der imidlertid 
ikke spores væsentlige ændringer i søens 
tilstand. Sigtdybden var stadigvæk meget lav 
– omkring 0,6 m, mængden af planteplankton 
høj, og der var ingen undervandsplanter i den 
ellers lavvandede sø. 

Det blev derfor besluttet at restaurere søen 
ved at opfiske nogle af de mange fredfisk i 
søen – mest skalle og brasen – for derigen
nem at give dyreplanktonet bedre vækstbetin
gelser og øge deres evne til at holde mæng
den af planteplankton nede samtidig med, at 
ophvirvlingen af bundmateriale i forbindelse 
med fiskenes fødesøgning på bunden kunne 
mindskes og derved også bidrage til at skabe 
mere klart vand.

Den første opfiskning og  
dens effekter 
Den første opfiskning fandt sted fra 1986
1988, og her blev der i alt opfisket ca. 4 tons 
fisk eller omkring 200.000 fisk. Langt hoved
parten var skaller og brasen. Opfiskningen re
ducerede den estimerede mængde af fredfisk 
med knap 70 % /2/.

Effekten af opfiskningen viste sig hurtigt. 
Allerede det første år efter opfiskningen var 
sigtdybden næsten fordoblet og klorofylind
holdet reduceret fra et sommergennemsnit på 
80 µg/l til under 20 µg/l (Figur 1). De forbed
rede lysforhold i søen førte med 12 års forsin

kelse også til fremvækst af undervandsplanter. 
I første omgang var det kruset vandaks, men 
vandpest kom hurtigt til, og allerede i 1990 – 
få år efter opfiskningen – var søen næsten 
overalt helt fyldt op med vandpest fra top til 
bund. Den øgede mængde af vandplanter 
førte også til en meget markant fremgang i an
tallet af planteædende fugle i disse år – især 
blishøns og svaner. I nogle vintre blev der 
regi streret op mod 200 svaner og 300 blishøns 
/2/. Mængden af vandpest kollapsede næsten i 
1992/93, men planterne vendte tilbage igen 
det efterfølgende år. Efter 1995 blev udbre
delsen dog markant reduceret, og planterne 
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forsvandt de følgende år helt fra søen igen 
samtidig med, at vandet igen blev uklart. Efter 
næsten 10 år med klart vand var tilstanden i 
søen stort set tilbage ved udgangspunktet.

Den anden opfiskning og dens  
effekter
Efter 10 år med uklart vand og en sigtdybde 
mellem 0,6 og 0,9 m blev det besluttet igen at 
gennemføre en opfiskning. Det var forvent
ningen, at der skulle en mindre indsats til på 
grund af tilstedeværelsen af mange små abor
rer, som  efter en ny opfiskning  hurtigt ville 
kunne nå en størrelse, hvor de potentielt er 
rovfisk og dermed bidrage til kontrol af skalle 
og småfisk. 

I perioden 20072009 blev der fjernet om
kring 2,7 tons skaller og brasen, altså væ sent
ligt færre end ved den første opfisk ning. Dette 
førte ligesom ved den første opfiskning til, at 
søen igen klarede op – sigtdybden øgedes 
markant og gik til bunden i søen, indholdet af 
klorofyl a faldt fra over 80 µg/l til mellem 10 
og 20 µg/l, og undervands plan ter ne begyndte 
på ny at brede sig (Figur 1).

Ligesom efter den første opfiskning gik der 
kun kort tid, før undervandsplanterne igen 
fyldte søen totalt. Også efter denne opfiskning 
dominerede vandpest, men der var dog en 
ændring i retning af et lidt mere varieret plan
tesamfund, hvor fx 4 arter af vandaks var til 
stede i en vis mængde (Tabel 1). 

Effekterne på næringsstofindhold og 
klorofyl a
Begge opfiskninger førte til markante ændrin
ger i søens næringsstofindhold (Figur 1). Kon
centrationen af totalfosfor og totalkvælstof 
blev næsten halveret, og eftersom der ikke er 
noget, der tyder på ændret næringsstoftilfør
sel, som primært finder sted via grundvandet, 
må disse ændringer tilskrives ændringer i 
søens interne næringsstofdynamik. Én af me
kanismerne kunne være, at de forbedrede 
lysforhold ved bunden øger den bentiske 
primærproduktion, hvilket vil medvirke til at 
forbedre iltningen af det øverste sediment og 
forhindre, at der trænger så meget fosfor op 
fra søbunden. 

Betydningen af den interne næringsstof
dynamik illustreres ved den sæsonmæssige 
variation i både indholdet af totalfosfor og 
totalkvælstof i den sidste 10års periode (Figur 
2). Hvor der var et meget markant sommer
maksimum af totalfosfor med op til 0,160,20 
mg/l ved fraværet af undervandsplanter (2006
2009), som det ofte ses i danske lavvandede 
og næringsrige søer betinget af den interne 
fosforfrigivelse fra søbunden /3/, så skiftede 
sæsonvariationen fuldstændig karakter, da un

Fig. 1. Vandkemiske parametre og sigtdybde (sommergennemsnit) og undervands plan ter
nes dækningsgrad (august) i Væng Sø. De to perioder med opfiskning (19861988 og 2007
2009) er markeret.
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dervandsplanterne blev dominerende. Nu var 
den interne sommerfrigivelse af fosfor de 
fleste år ringe, og der blev registreret meget 
lave sommerkoncentrationer af totalfosfor, 
som oftest under 0,040,1 mg/l, men til gen
gæld var der ofte et maksimum om vinteren i 
stedet. De høje vinterkoncentrationer skyldtes 
primært høje koncentrationer af fosfat og skal 
formentlig tilskrives, at der sker en vis ned
brydning af undervandsplanterne om vinteren 
og måske også, at der i den sammenhæng ud
vikles iltfattige forhold ved sediment over fla
den.

Også det sæsonmæssige indhold af kvælstof 
ændrede sig markant ved overgangen fra den 
uklare til den klarvandede tilstand (Figur 2). 
Sommerniveauet af totalkvælstof var markant 
lavere og nogle år nede omkring 0,2 mg/l eller 
derunder. Til gengæld var der væsentlige 
højere kvælstofkoncentrationer om vinteren, 
primært i form af ammonium og nitrat, hvilket 
ligesom for fosfors vedkommende sandsyn
ligvis skal tilskrives det delvise henfald af un
dervandsplanterne kombineret med lav pri
mærproduktion.

Sæsonvariationer i indholdet af klorofyl a 
ændredes ligeledes efter skiftet fra den uklare 
til den klarvandede tilstand. I den uklare til
stand var der en typisk udvikling, som det ofte 
ses i næringsrige søer, med høje koncentra
tioner om sommeren (op til 120140 µg/l), 
men efter opfiskningen var indholdet meget 
lavere og lå det meste af sommeren på kon
centrationer under 10 µg/l. Til gengæld var 
der nu de fleste af årene et maksimum af klo
rofyl i det tidlige forår, hvor der ofte kunne 
måles koncentrationer over 50 µg/l. Dette 
maksimum er formentligt betinget af de høje 
koncentrationer af uorganisk fosfor og kvæl
stof, når lyset vender tilbage, og undervand
planterne endnu ikke vokser så højt op i van
det.

Hvordan ser fremtiden ud for  
Væng Sø?
Indtil videre er Væng Sø stadigvæk i en 
klar  vandet tilstand med mange undervands
planter og få planktonalger. Spørgsmålet er, 
om dette varer ved, eller om det vil gå ligesom 
efter den første opfiskning, så søen igen bliver 
uklar.

Som ved alle restaureringsforsøg, så er den 
eksterne næringsstoftilførsel her en afgørende 
faktor /2/. Hvis tilførslen er for høj, vil søen 
før eller siden igen vende tilbage til en uklar 
tilstand domineret af planktonalger. For Væng 
Søs vedkommende, hvor hovedparten af 
næringsstofferne tilføres via grundvandet, er 
grundvandets indhold af næringsstoffer af
gørende. Her er der tidligere foretaget under

søgelser /4/, som viser, at den gennemsnitlige 
koncentration af totalfosfor i det grundvand, 
der ligger lige under søbunden og løber ind i 
søen, er på 0,162 mg/l. Det er dog vanskeligt 
præcis at afgøre, hvor stort vandbidraget er fra 
de forskellige grundvandskilder, og eftersom 
koncentrationen samtidigt varierer meget i de 
forskellige grundvandskilder, er den gennem
snitlige indløbskoncentration usikkert be
stemt. Estimater angiver dog, at Væng Sø årligt 
tilføres mellem 200 og 280 kg fosfor med 
grundvandet. Dette vil svare til en gennem
snitlig indløbskoncentration på omkring 0,12 
mg/l.

Hvis indløbskoncentrationen af fosfor ligger 
så højt som 0,12 mg/l, så vil dette svare til en 
gennemsnitlig årssøkoncentration af fosfor på 
omkring 0,11 mg/l, og med de erfaringer vi 
har fra andre søer, vil en så høj fosforkoncen
tration gøre det vanskeligt på sigt at opret
hol de en klarvandet tilstand. Med baggrund i 
de lave søkoncentrationer, der er målt i den 
sidste 7års periode, betyder de høje fosfor
koncentrationer i indløbsvandet til søen end

videre, at der i øjeblikket tilbageholdes bety
delige mængder af fosfor i søen. Det er en 
akkumuleret pulje, som evt. kan blive mobili
seret, hvis den uklare tilstand vender tilbage.

Et positivt tegn for Væng Sø er dog, at den 
nuværende bestand af planter ser ud til at 
være noget mere varieret end tidligere og ikke 
totalt domineret af den næringsstoftolerante 
vandpest, der er kendt for at kunne variere 
meget fra år til år og næsten helt forsvinde fra 
det ene år til det næste. Dette kan måske føre 
til en mere stabil udbredelse af undervands
planter, som kan være med til at bevare den 
klarvandede tilstand. Desuden er totalkvæl
stofkoncentrationen om sommeren lavere 
end efter første opfiskning, og det øger mu
ligheden for at fastholde den klarvandede til
stand (se artiklen ”Spiller kvælstof en rolle for 
tilstanden i søerne?” i dette nummer).

Konklusion
Tilstanden i Væng Sø har varieret meget gen
nem de sidste 30 år, men opfiskning af skaller 
og brasen viste sig med 20 års mellemrum at 
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Fig. 2. Den sæsonmæssige variation i indholdet af klorofyl a, totalfosfor og totalkvælstof i 
den sidste 10 års periode i Væng Sø. Pilen illustrerer fremvæksten af undervandsplanter. 
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være i stand til at skabe klarvandede forhold. 
Fremtiden for Væng Sø er dog usikker, fordi 
fosforindholdet i det grundvand, som løber 
til søen, er meget højt, hvilket gør det van
skeligt at fastholde en klarvandet tilstand, 
medmindre søen med jævne mellemrum 
biomanipuleres. Der er dog flere forhold, som 
peger på bedre betingelser for at fastholde 
den klarvandede tilstand, og hvis søen falder 
tilbage, skal der forventeligt en mindre indsats 
til at skifte den til den klarvandede tilstand 
end tidligere.

Den lange tidsserie og de to restaurerings
indgreb illustrerer meget tydeligt, hvordan en 
ændring i et led i fødekæden i en sø kan forår
sage markante kaskadeeffekter, der på en 
række centrale områder fundamentalt ændrer 
hele økosystemets struktur og dets 
næringsstofdynamik.  

Referencer
/1/ Lauridsen, T.L., F.Ø. Andersen & E. Jeppesen, 1990. 

Retablering af bundplanterne i Væng Sø. Vand og Jord 

5: 159163.

/2/ Liboriussen, L., M. Søndergaard & E. Jeppesen, 2007. 

Sørestaurering i Danmark, del 1: tværgående analyser 

og del 2: eksempelsamling. Faglig rapport fra DMU 

nr. 636.

/3/ Søndergaard, M., J.P. Jensen & E. Jeppesen, 1999. 

Internal phosphorus loading in shallow Danish lakes. 

Hydrobiologia 408/409: 145152

/4/ Kidmose, J., B. Nilsson, P. Engesgaard, M. Frandsen, 

S. Karan, F. Landkildehus, M. Søndergaard & E. 

Jeppesen, 2013. Focused groundwater discharge of 

phosphorus to a eutrophic seepage lake (Lake Væng, 

Denmark): implications for lake ecological state and 

restoration. Hydrogeology Journal 21: 17871802.

/5/ Olsen, S., M. Søndergaard, E. Jeppesen, S. Zhao & 

W. Li. 2016. Spiller kvælstof en rolle for tilstanden i 

søerne? Vand og Jord, dette nummer.

Martin Søndergaard, erik JeppeSen, torben L. LauridSen og 

Frank LandkiLdehuS er fra Institut for Bioscience, Aarhus 

Universitet. Jacob Kidmose er fra Hydrologisk afdeling, 

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 

Grønland (GEUS).

Box 1. Baggrundsdata, opfiskninger og overvågning af Væng Sø

Morfologi:
- Areal: 16 ha
- Middeldybde: 1,2 m
- Maksimumdybde: 1,9 m
- Vandets opholdstid: 15-25 dage (ca. 70 % af indløbet finder sted via grundvand).

Historik:
- Modtog spildevand fra 1964-1981, som derefter blev ført til afløbet.
- 1. opfiskning: 1986-1988. Her blev ca. 4 tons skaller (98 % antal og 37 % vægt) og 
brasen (60 % vægt) fjernet.
- 2. opfiskning: 2007-09 (ca. 2,7 tons skaller og brasen fjernet).

Overvågning (siden 1986):
- Mindst månedlige prøvetagning til vandkemi, plankton mm.
- Undervandsplanter månedlig om sommeren, mindst 1 gang per vinter.
- Fiskeundersøgelser årligt eller hvert andet år.
- En række specialundersøgelser gennem årene.

Tabel 1. Arter af undervandsplanter og deres gennemsnitlige dækningsgrader i august 
måned (% af hele søarealet) i 1995 (9 år efter start på 1. opfiskning) og i 2015 (8 år efter 
start på 2. opfiskning).

Art Dækningsgrad 
1995

Dækningsgrad 
2015

Vandpest (Elodea canadensis) 85 71

Børstebladet Vandaks (Potamogeton pectinatus) <0,1 <0,1

Kruset Vandaks (P. crispus) <0,1 <0,1

Spinkel Vandaks (P. pusillus) 9

Butbladet Vandaks (P. obtusifolius) 3

Korsandemad (Lemna trisulca) 3

Glanstråd (Nitella flexilis) <0,1

Trådalger 5 2


