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Nye danske søer – design af optimal 
miljøtilstand og biodiversitet

Danmark er internationalt førende ved at have skabt omkring 50 nye 

søer større end 10 ha. Med få undtagelser kender vi imidlertid ikke 

deres naturkvalitet. Med optimalt fysisk design og forvaltning kan 

nye søer sikre overlevelse af kritisk truede eller sjældne arter. Derfor 

har ferskvandsbiologer fra KU, AU, og SDU indledt et 3-årigt forsk-

ningsprojekt med økonomisk støtte fra Aage V. Jensen Naturfond for 

at studere vandkvalitet og biodiversitet i 30 nye danske søer.  

For må let er at opnå viden om søers fysiske design, næringsbelast-

ning og forvaltning, som muliggør høj miljøtilstand og biodiversitet.
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Hvorfor studere nye søer?
I de seneste 30 år er der etableret omkring 
50 nye søer på over 10 hektar i Danmark; 
ofte i områder, hvor der tidligere har ligget 
søer /1/. De nye søer repræsenterer et stort 
initiativ, også på verdensplan. Indsatsen har 
beriget Danmarks landskab og natur. Med 
få undtagelser (fx. Filsø) kender vi imidler-
tid ikke miljøtilstanden og biodiversiteten 
tilstrækkeligt i de nye søer og kan derfor 
hver ken vurdere i hvor høj grad, de nye søer 
har beriget naturkvaliteten og biodiversiteten 
i landskabet, eller udpege de optimale løsnin-
ger ved etablering af nye søer og indgreb i 
eksisterende søer.

Den kostbare indsats ved etablering af nye 
søer skal modvirke det omfattende tab af 
natur og biodiversitet, som afvanding og tør-
lægning af omkring 200 tilsvarende store søer 
har medført i de foregående 200 år /2/. Nye 
søer er også anlagt med henblik på at fjerne 

næringsstoffer og dermed nedsætte forurenin-
gen af nedstrøms søer og kystvande. Imidler-
tid kender vi ikke det optimale fysiske design 
og de bedste hydrologiske og kemiske løsnin-
ger ved etablering af nye søer. Denne viden 
mangler både herhjemme og ude i verden, 
hvorved det optimale naturudbytte ikke op-

nås ved fremtidige naturgenopretninger og 
opfølgende indsatser. Den viden skal det nye 
forskningsprojekt sikre.

Vores baggrund for at indlede forsknings-
projektet skyldes den danske satsning på eta-
blering af nye søer, og dermed det nationale 
løft for naturkvalitet og biodiversitet, som nye 

Årslev Engsø blev oprettet i Århus Å for at øge områdets naturkvalitet og reducere nærings
tilførslen til Brabrand Sø neden for. Kvægets græsning er vigtigt for at holde vegetationen 
nede på søbredderne og give vækstmuligheder for små arter på lavt vand.  
Foto Henning Hermansen.
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søer kan levere. Men motivationen stikker dy-
bere. Undersøgelser i perioden 1970-2015 har 
fastslået fosfors og kvælstofs overordnede be-
tydning for søernes naturkvalitet /3/. De har 
også påvist betydningen af søsedimenternes 
kemiske sammensætning for næringsudveks-
lingen med søvandet og den fortsatte for hø-
jede næringsfrigivelse fra sedimenterne på 
trods af adskillige tiår med reduceret ekstern 
næringsbelastning /4/. En vigtig erkendelse er 
imidlertid, at søers naturtilstand kan ændres 
markant over nogle år ved kemiske forandrin-
ger af sedimentet (fx. aluminiumtilsætning for 
at binde fosfor) og ved manipulering af fiske-
bestanden for at mindske predation på dyre-
planktonet og øge græsningen på plante-
plank tonet /5-7/. En tilstrækkelig reduktion af 
den eksterne næringsstoftilførsel vil dog sta-
digvæk være altafgørende for, at der kan 

skabes en permanent forbedret tilstand.
Incitamentet til vores fælles studier fra 2006 

til 2016 i Center for Sørestaurering, CLEAR, 
støttet af Villumfonden, var netop at fastlægge 
mulighederne for at ændre søers miljø- og 
naturtilstand ved at finde den optimale praksis 
ved aluminiumtilsætning eller udføre gen-
tagne indgreb mod planktonspisende fisk. I 
lobeliesøer påvistes mulighederne for at 
frem me de små rosetplanter ved at fjerne 
ophobede mudderlag og tilbageføre nåleskov 
til hede i oplandet til søerne og dermed for-
bed re lysklimaet ved at reducere tilførslen af 
humusstoffer /8-10/.

Studier i den gendannede Filsø fra efteråret 
2012 har været en yderligere motivation til at 
se nærmere på nye søer og vurdere ”best 
prac tice” ved etablering og forvaltning af dem. 
Selv om Filsø er næringsrig og har forholdsvis 

uklart vand betyder dens størrelse, lave vand-
dybder, korte opholdstid og vestjyske belig-
genhed, at de fosforrige, dyrkede jorder er 
forandret til fosforfattige sandede sedimenter 
på lavt vand i løbet af blot 2-3 år /11/. Samtidig 
er der etableret en overmåde rig flora på na-
turlig vis /12, 13/. Lav sommervandstand med 
blotlægning af sedimentet kan endvidere sti-
mulere nedbrydningen af organisk stof og øge 
koloniseringen af vand- og sumpplanter /14/. 
Denne erkendelse støtter anekdotiske obser-
vationer fra lavvandede svenske fuglesøer, 
hvor opblomstring af vandplanter fulgt af 
vandfugle blev udløst af perioder med lav 
vandstand, som gjorde det muligt for lyset at 
nå bunden og sikre vandplanternes frem-
vækst. 

I bagklogskabens klare lys kan vi se logiske 
grunde til, hvorfor naturtilstanden er blevet så 
høj i Filsøs første år /11/. Og hvorfor Sneum 
Digesø i Vadehavet med sine vige, lave vand-
dybder og fugleøer skaber gode levevilkår for 
fuglene og har leveret det største antal fug le-
arter blandt nye danske søer /15/. Men vi ved 
ikke, om de to søer er universalopskriften på 
optimal naturtilstand. Ikke alle søer er lavvan-
dede og ligger i plante- og fuglerige områder i 
Vestjylland. For at opnå en bedre vurdering er 
det derfor vigtigt at studere mange søer, så 
sammenhængen mellem positiv effekt og ka-
rakteren af søerne kan fastlægges mere sik-
kert. Derfor vil vi med samme metodik 
stude re 30 nye søer med forskellig alder, 
næringstilstand, beliggenhed og fysisk 
udform ning. Udvælgelse af de 30 søer er 
endnu ikke i skrivende stund afsluttet.

Forskningsemner
Inden en ny sø etableres er det vigtigt at gøre 
sig klart, hvilke forhold, der øger chancerne 
for at opnå en høj naturkvalitet /7/. Hvor skal 
søen ligge? Kan vi forbehandle jorderne, så 
de frigiver mindre fosfor, når der kommer 
vand på? Hvor stor og dyb skal søen være for 
at vandplanterne indfinder sig? Skal vi sikre 
mulighed for at variere søens vandstand? Kan 
vi med stor effekt udsætte bestemte fiskearter 
kort efter søens etablering? Og hvilke ele men-
ter i biodiversiteten er særligt vigtige. Nogle 
af spørgsmålene har vi allerede berørt. Men 
i det følgende behandler vi fire af dem mere 
udførligt. 

Næringsfrigivelse fra oversvømmede jorder. 
For at minimere næringsfrigivelsen i nye søer, 
hvor sedimentet forventes at kunne have en 
langvarig skadelig påvirkning af vandkvali te t-
 en, er det oplagt at forsøge at nedsætte eller 
immobilisere fosforpuljen i jorden på forhånd. 
Jorden kan udpines for fosfor, hvis den dyrkes 

Da markerne blev sat under vand, mistede Filsø hurtigt sit høje indhold af organisk stof på 
lavt vand ved bølgernes ophvirvling og blev til sandbund. Øverst: Filsø med de visnede 
stubmarker kort tid efter søens etablering. Nederst: To år senere har strandbo koloniseret 
sandbunden. Foto Theis Kragh.
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og høstes i flere år med kvælstofgødning, men 
uden fosforgødning, inden søen etableres. 
Hvis næringspuljen er koncentreret i et tyndt, 
øvre jordlag, kan det fjernes inden, der kom-
mer vand på. Men i mange tilfælde kan de to 
muligheder ikke realiseres. Derfor vil vi teste, 
i hvilke jordtyper fosfor kan immobiliseres ved 
tilsætning af spildprodukter som okkerslam 
fra vandværker og rene aluminium-, jern- og 
zeolitprodukter. Kalkning er også en mulig-
hed. 

Det er selvfølgelig lettere, billigere og 
sandsynligvis også mere effektivt at udsprede 
et fast produkt med køretøj, inden jorden 
sættes under vand, end at udsprede en op løs-
ning fra båd i den nye sø. De udvalgte test-
produkter af aluminium, jern og kalk kan for-
ventes at danne tungt opløselige forbindelser 
med fosfor og dermed reducere næringsrig-
dommen i vandet. En landbrugsjord er imid-
lertid rig på organisk stof, og meget af 
fosfor en er organisk bundet /10/. Vi vil derfor 
klarlægge betydningen af det organisk bundne 
fosfor for frigivelsen til vandet. 

Undervandsplanters spredning og betydning. 
Undervandsplanters tilstedeværelse har adskil-

lige positive effekter på søers naturkvalitet. De 
øger søvandets klarhed og fremmer biodiver-
siteten markant både pga. plantearterne selv 
og ved at tilbyde skjul, overflader og føde for 
smådyr og fisk. Planternes rumlige fordeling 
afhænger af en række forhold såsom søernes 
størrelse og udformning, vandets klarhed, 
sedimentets karakter og græsning af bred-
derne. Planteundersøgelserne er derfor en 
central del af projektet.

I relation til vandplanternes artstal og arts-
sammensætning i nye søer er vi særligt inter-
esseret i at afklare, om spredningskilderne 
varierer landet over. Er arternes tilste de væ-
relse i den umiddelbare nærhed (den regio-
na le artspulje) vigtig for rekruttering af ar-
ter ne til nye søer, hvilket vi formoder er 
tilfældet, eller sikrer fuglene så god spredning, 
at arterne kommer ubesværet frem til søer 
over hele landet. Der kan måske også være 
særlige tilfælde, hvor vandplanter – mest 
sandsynligt kransnålalger – kan spire fra spo-
rer, som har overlevet i jorden fra den gang, 
der tidligere var en sø på stedet.

Et andet spørgsmål er, om det er vigtigt, 
hvilke arter, der kommer først, og dermed 
kan få et forspring i spredningen på den jom-

fruelige søbund – og har et sådant forspring 
en langvarig effekt? I Filsøs første år er der eta-
bleret meget store bestande af små sjældne 
arter, som tidligt dukkede op, men vil de med 
tiden blive erstatte af andre arter? 

 
Er nye søer forskellige fra gamle søer? 
Nye søer er spændende. I hvert fald i de tid-
li ge faser repræsenterer nye søer helt nye 
muligheder for etablering af samfund med 
en anden sammensætning og hyppighed af 
arterne end i de tusindårige naturlige søer. 
I de første år ynglede nordisk lappedykker 
og sandterne i Filsø, som det eneste sted i 
landet. I søens tredje år huser den landets 
største bestande af nålesumpstrå, vandpeber-
bækarve og vand-portulak og, som landets 
eneste – krybende søpryd. Men hvor stabil er 
tilstanden i de nydannede søer, og er der blot 
tale om en indsvingsfase, så disse søer efter 
nogle år vil ligne alle andre søer med mindre, 
man aktivt forhindrer det? 

Det ser også ud til, at man tidligt i nye søer 
kan præge udviklingen i fiskesamfundene selv 
med ret små manipulationer. Det er logisk, da 
bestandene i særlig grad mangler ældre for-
plantningsdygtige individer på det tidlige tids-
punkt - især i søer med dårlig forbindelse til 
andre vandområder, hvorfra indvandring kan 
finde sted. Det særlige er altså at påvirke en 
helt ny sø med fiskemanipulation. I begyndel-
sen af Filsøs tredje år var det således muligt at 
etablere særligt stærke årgange af aborre ved 
at flytte lidt under 1 kg aborre per hektar ind i 
søen. Det fik det ønskede resultat, at rekrutte-
ringen af skaller blev stærkt reduceret. Hvis 
sådanne strukturer kan bevares, når søerne 
bliver ældre, kan det fremme udviklingen af 
dyreplankton og dermed begrænse plan te-
plank tonet. Det er dog muligt, at skaller und-
slipper aborrens predationskontrol efter nogle 
år, som det sker i gamle søer nogle år efter, at 
skaller selektivt er blevet reduceret ved befis-
kning, hvis næringsindholdet er for højt til, at 
en varig effekt kan opnås. 

Vi har set, at nye søer kan have en ene stå-
ende biodiversitet. Spørgsmålet er imidlertid, 
om nye søer kan bevare det enestående præg 
af arter og fødekædestruktur i forhold til 
gam le søer, eller det enestående kan fremmes 

Oversigtsgarnene blev fyldt med små aborre i Filsø efter udsætning af et mindre antal gyde
modne fisk i søens andet år. Derimod var der yderst få skaller. Foto Kathrine Petersen.

Krybende søpryd (tv) er sandsynligvis blevet reddet fra at uddø i Danmark ved etablering af Filsø. Vandpeberbækarve, blåhals, nordisk 
lappedykker (midten) og odder (th) er andre sjældne arter med bestande af national betydning i den nye sø. Foto Theis Kragh
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forvaltningsmæssigt? Er det tilfældet kan nye 
søer i særlig grad bidrage positivt til biodiver-
sitet af national og international klasse. Disse 
forhold kan afdækkes ved undersøgelser af 
bio diversiteten af planter, fisk og fugle, mens 
omsætningen gennem fødekæderne vurderes 
ved analyse af stabile isotoper i søer af forskel-
lig alder.

Det er kendt, at indholdet af den stabile 
kulstofisotop C13 i forhold til den domine-
ren de isotop C12 varierer mellem landplanter, 
vandplanter og mikroalger. Det afspejles også 
af isotopforholdene i de organismer, der ud-
nytter disse primære fødekilder. For den sta-
bile kvælstofisotop, N15 i forhold til N14 sker 
der en vis berigning for hvert led i fødekæden, 
som kvælstoffet passerer. Sammen kan de to 
stabile isotoper derfor med rimelighed fast-
lægge det organiske stofs transportveje. Isoto-
panalysen kan altså besvare spørgsmål af ty-
pen: ”hvem spiser hvad, hvor meget, hvor 
lange er fødekæderne, og hvad betyder det 
for søens miljøtilstand?”. Et eksempel – hvor 
meget af fødekædernes kulstof kommer fra 
land eller fra den gamle jordbund? Et andet 
eksempel – fungerer aborre generelt som top-
rovdyr, eller gælder det kun de allerstørste, 
for det er jo vigtigt for at kunne vurdere abor-
rens evne til at begrænse skaller ved preda-
tion. Da vi tidligere har undersøgt føde kæ-
der ne i en række naturlige søer, er det muligt 
at vurdere, om nye søers fødekædestruktur 
afviger fra gamle søers.

Miljøtilstand og biodiversitet.
Der findes gængse metoder til at opgøre 
mil jøtilstanden – eksempelvis vandets klar-
hed og iltforholdene. Begge parametre kan 
måles kontinuerligt med lys- og iltsensorer. 
Resultaterne kan vurderes i forhold til søernes 
fysiske udformning, beliggenhed, nærings-
til stand og fiskebestande. Endvidere kan 
miljøtilstanden og dens regulering også sam-
menlignes mellem nye og gamle søer.

Der er flere nye beregningsmetoder og 
modeller, der skal bringes i anvendelse, når 
biodiversiteten skal måles og vurderes. Her er 
udgangspunktet målinger af tilstedeværelse 
og relativ hyppighed af arter blandt planter, 
fisk og fugle. Der er ikke anledning til at ind-
drage planteplankton og dyreplankton i ana-
lysen, da de kan forventes at etablere sig me-
get hurtigt, så nye og gamle søer med samme 
næringsindhold ligner hinanden til forveks-
ling.

Biodiversitet er ikke alene et spørgsmål om 
artstal og diversitetsindices, som bliver høje, 
når arterne er mange og optræder med relativ 
ensartet hyppighed. Det er også vigtigt at ind-
drage kvantitative parametre for tilste de-

værelse af sjældne eller egentlige rødlistede 
arter, for nye søer af høj biologisk kvalitet bi-
drager ikke bare med mere af det sædvanlige, 
men forhåbentlig også med det unikke – Filsø 
er et eksempel på det sidste.

Er parametrene for biodiversitet på plads 
bliver næste skridt at sammenligne nye og 
gamle søer og fastlægge de forhold i søen el-
ler omgivelserne, som skaber det unikke eller 
det særligt artsrige. Man kan nemlig ikke side-
stille de to karaktertræk, idet en sø godt kan 
være unik med hensyn til forekomst af 
sjæld ne og specielle arter uden at have en høj 
artsrigdom. Et eksempel er tilstedeværelsen af 
få men gennemgående rødlistede grund-
skuds planter i lobeliesøerne.

Citizen science og andre  
samarbejdspartnere 
Naturelskende borgere kan med stor fordel 
inddrages i undersøgelser af de nydannede 
søer. Det skaber lokalt engagement og ejer-
skab til naturen. I dag, hvor naturen er meget 
trængt, er det endnu vigtigere at give folk 
gode naturoplevelser og indgyde vilje til at 
forsvare naturen i nærmiljøet. Borgerinddra-
gelse giver desuden mulighed for at gøre brug 
af den ofte betydelige velvilje og viden, som 
eksisterer blandt borgerne i almindelighed. 
For eksempel var borgmester og lærer Esben 
Petersen i Silkeborg, urmager Hjalmar Ussing 
i Randers og landpost Carlo Jensen i Tarm fra 
begyndelsen til midt i 1900-tallet de førende 

Sjældenheder kan dukke op i nye søer. I Filsøs andet år ynglede nordisk lappedykker og 
sandterne i søen, som det eneste sted i landet. Fiskeørnen er en hyppig gæst i de nye søer 
vest for reden i Grib Skov. Foto Theis Kragh. 
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