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dervejs til at blive eutrofierede og det er der
for af stor betydning at finde metoder, som 
kan binde fosfor i sedimentet i sådanne søer. 
Lancering af nye produkter til sørestaurering 
er derfor kærkomne, og det er i den forbind
else vigtigt at klarlægge både styrker og svag
heder ved nye og etablerede produkter. 

Phoslock
Phoslock er et australsk kommercielt ben
tonitprodukt, der af producenten beskrives 
at have gode fosfatbindingsegenskaber. 
Grund stoffet lanthan (La), der tilhører grup
pen af sjældne jordelementer, er det aktive 
fosfatbindende element, der indbygges i en 
bentonitmatrice for at sikre bundfældning og 
for at undgå at La findes på ionform i søvan
det, da dette kan have toksisk virkning på 
bl.a. zooplankton ved høje koncentrationer. 
Fra producenten eksisterer kun meget be
grænsede tests af produktets evne til at binde 
fosfat og ingen, der dokumenterer Phoslocks 
evne til at binde fosfat ved naturligt forekom
mende koncentrationer. Alligevel markeds
føres produktet og er bl.a. blevet godkendt i 
Tyskland. Formålet med denne undersøgelse 
er derfor at belyse anvendeligheden af Pho
slock til restaurering af danske søer – specielt 
lavalkaline søer, hvor Phoslock potentielt kan 
være et alternativ til Al. 
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2015 pga. intern fosforbelastning. Der er derfor stor interesse for meto

der til at binde fosfor i søbunden. Phoslock er et lerprodukt, som er 

beri get med grundstoffet Lanthan, der binder fosfat godt. Vi tester her, 

hvordan produktet opfører sig i vand fra forskellige søer og diskuterer 
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at mindske intern fosforbelastning.

treret i den dybeste del af søen, /3/ (dette 
num mer). Af samme grund kan der være pro
blemer med at bruge Al i lavvandede søer, 
hvor resuspension hyppigt forekommer med 
risiko for at Al(OH)

3
 bliver genopløst hvis pH 

i søvandet er høj (>8,5) /4/. I lavalkaline søer 
(< 1 meq L1) er det teknisk vanskeligt at 
bru ge Al pga. syredannelsen ved hydrolyse
ring af Al3+, som fører til fald i pH og dermed 
potentiel høj toksicitet af Al.

Det står således klart, at der endnu ikke 
findes en mirakelkur til sørestaurering, og at 
hver sø skal vurderes individuelt for at opnå 
det bedste resultat. 

 Nogle af de mest bevaringsværdige danske 
søer (f.eks. Lobeliesøerne) er lavalkaline (al
kalinitet <1 meq/l). En del af disse søer er un

Det er velkendt, at fosfat er det næringssalt, 
der oftest begrænser algevæksten i søer og 
dermed bliver styrende for vandkvaliteten. 
Gennem årtier er fosfor blevet udledt til dan
ske søer, hvor det nu er ophobet i sedimen
tet. Selvom fosfortilførslen er reduceret mar
kant, er der dog stadig problemer med det 
historisk tilførte fosfor, som om sommer en 
frigives fra sedimentet og derved stimule
rer algevæksten med uklare søer til følge. 
Vand rammedirektivet kræver, at de danske 
søer i 2015 opnår ”høj” eller ”god økologisk 
tilstand”. Dette vil kræve restaureringstiltag 
i en lang række danske søer for at begrænse 
søbundens fosfatfrigivelse. 

I Danmark har metoder som bl.a. iltning af 
bundvand og tilsætning af aluminium (Al) væ
ret anvendt til sørestaurering. Iltning kan 
imid lertid kun anvendes i lagdelte søer med 
højt jernindhold i sedimentet og selv her er 
der alvorlig tvivl om metoden har en positiv 
langtidseffekt (f.eks. /1/). Aluminiumtilsæt
ning har en dokumenteret langtidseffekt (f.
eks. /2/) og er rimelig uproblematisk at bruge 
i lagdelte søer med høj alkalinitet (> 1,5 
meqv L1). Dog er den nydannede Alflok 
(Al(OH)

3
) følsom overfor resuspension og 

der ved kan den udbragte Al let blive koncen Figur 1. Effekten af Phoslock og Al på alkaliniteten i Hostrup Sø.
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Laboratorieforsøg
Der blev indsamlet vand fra den lavalkaline 
Hostrup Sø i Sønderjylland, hvorefter der 
blev målt alkalinitet i søvandet før og efter 
tilsætning af både Phoslock og Al, doseret ud 
fra sedimentets mobile fosforpulje /5/. Som 
det ses af fig. 1 faldt alkaliniteten kraftigt, når 
vand fra Hostrup sø blev behandlet med Al, 
mens en behandling med Phoslock resulte
rede i en meget mindre påvirkning af alkali
niteten, der faktisk steg svagt. Dette viser, at 
Phoslock, at dømme ud fra alkalinitetspåvirk
ningerne, vil kunne bruges i lavalkaline søer. 

Fældning af fosfat i søvand
For at teste bindingsevnen af Phoslock på 
vandfasens fosfatindhold blev der udført et 
forsøg, hvor vi indsamlede vand fra 6 danske 
søer med varierende alkalinitet og fosfatkon
centration. En passende mængde Phoslock 
blev doseret til 50 ml søvand og inkuberet på 
rystebord i 24 timer, hvorefter fosfat og La 
blev målt. På fig. 2 ses, at Phoslock er i stand 
til at reducere fosfatkoncentrationen i vand 
fra de forskellige søer. Det ses dog også, at 
søvand med fosfatkoncentration under 20 
µg/l ikke påvirkes så kraftigt som søvand 
med en høj fosfatkoncentration. Samtidig re
duceres fosfatkoncentrationen også ”kun” til 
koncentrationer mellem 1020 µg/l. Selv efter 
2 måneders inkubation faldt koncentrationen 
ikke yderligere, som det ses af eksemplet fra 
Søholm Sø, se fig. 3. Til sammenligning kan 
Al normalt reducere søvandets fosfatkoncen
tration til detektionsgrænsen. Det skal dog 
noteres, at nye resultater fra den lavalkaline 
Hampen Sø (ikke vist her) viser, at Phoslock 
er i stand til at reducere fosfatkoncentratio
nen i søvandet til detektionsniveauet i denne 
sø. Det ser således ud til, effektiviteten af 
Phoslock afhænger af søtypen – måske på 
den måde, at produktet lettere dispergerer 
og danner kolloider i vand med højere 
ionstyr ke/alkalinitet. Vi formoder således, 
at noget af den fosfat, som blev målt efter 
tilsætning af Phoslock, se fig. 2, er forbundet 
med fine kolloider. 

Disse antagelser er bl.a. begrundet i resul
taterne fra Grønnestrand, se fig. 2, hvor fos
fatkoncentrationen kun blev reduceret til om
kring 40 µg/l, samtidig med at 
Lakon centrationen var meget højere end i de 
andre søer. Yderligere viser resultater, der 
ikke er inkluderet i denne artikel, at Phos
locks affinitet for fosfat falder betydeligt i 
vand med høje koncentrationer af både Na+ 
og HCO

3
 samtidig med, at der måles stigende 

Lakoncentrationer i vandet. Dette skyldes 
enten en dispergering af produktet til kolloi

der eller et direkte tab af La fra bentonitmatri
cen. 

Da Grønnestrand har en lidt højere Na+ 
koncentration end de andre søer, kan vi der
for ikke udelukke at den ovenstående mekan
isme gør sig gældende i denne sø. Under alle 
omstændigheder viser fig. 2, at Phoslock ikke 
er lige effektivt i alle søer. Vi har derfor iværk
sat en undersøgelse der skal afdække, hvilke 
mekanismer, der påvirker fosfatadsorptionen 
i forskellige søtyper.

Binding af fosfat fra sediment
Intakte sedimentkerner blev indsamlet i den 
lavalkaline Vedsted Sø og inkuberet under 

ilt frie forhold med hhv. Phoslock og Al. Des
uden blev ubehandlede sedimentkerner 
in kuberet iltfrit og under iltede forhold som 
kontroller. Sedimentets frigivelse af fosfat, 
opløst organisk P og farve (gulstof) blev efter
følgende fulgt i 30 dage. 

Forsøget med Al og Phoslockbehandlede 
sedimentkerner under iltfrie betingelser viste, 
at Phoslocks tilbageholdelse af fosfat var sam
menlignelig med Al´s og betydelig bedre end 
kontrolsediment med og uden ilt ved sedi
mentoverfladen, se fig. 4. Phoslock optog fos
fat fra vandet samtidig med, at fosfat fra sø
sedimentets porevand blev tilbageholdt. Det 
ses også, at Phoslock ikke var i stand til at 

Figur 2. Effekt af Phoslockbehandling på fosfat- og La-koncentration i søvand fra 6 danske 
søer. Værdier over søjlerne er La-koncentrationen efter 24 timers inkubation.

Figur 3. Effekt af Phoslock på koncentrationen af fosfat og La gennem 2 måneder i vand fra 
Søholm Sø.
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tilbageholde alle typer af opløst P. Den akku
mulerede frigivelse af opløst organisk P steg 
kraftigt i de Phoslockbehandlede sediment
ker ner, mens koncentrationsniveauet af orga
nisk P forblev relativt uændret igennem for
søgsperioden i de resterende behandlinger, 
se fig. 4. Vi er af den overbevisning, at Pho
slock danner et meget kompakt lag oven på 
sedimentet, hvilket skaber en diffusionsbarri
ere for transporten af ilt og nitrat ned i sedi
mentet. Dette understøttes af Vopel m.fl. /6/. 
De reducerede forhold, som kan opstå i de 
dybere sedimentlag bevirker en øget mobili
sering af redoxsensitivt P. Den uorganiske 
fraktion af redoxsensitivt P bindes nemt af 
Phos lock, mens det ses, at den organiske del 
eller visse organiske P forbindelser ikke til ba
geholdes nær så effektivt. Når disse observa
tioner sammenholdes med en stigende egen
farve på vandet over sedimentet gennem 
for søget (data ikke vist her), tyder det på, at 
det er Pholdige humusforbindelser, der 
frigives fra sedimentet med Phoslock. 

De generelt positive fosfatadsorberende 
egenskaber, vi her dokumenterer, tyder på, at 
Phoslock vil kunne være et reelt alternativ til 
Al i forbindelse med kemisk sørestaurering 
især i de lavalkaline søer. Derudover tyder re
sultater fra et resuspensionsstudium, /3/ på, 
at Phoslock skaber en fysisk barriere på sedi
mentoverfladen, der mindsker sandsynlig
heden for resuspension kraftigt i forhold til 
både ubehandlet og Al behandlet sediment. 
Det næste skridt vil nu være forsøg i større 
skala for at sikre, at resultaterne fra laborato
rieforsøgene kan ekstrapoleres til naturlige 
betingelser.

Da Phoslock stadig ikke er godkendt og in
troduceret på det danske marked kendes den 
reelle kostpris endnu ikke. Erfaringer fra 
lan de, hvor Phoslock allerede er i brug, anty
der dog at prisen vil være noget højere end 
ved brug af Al.    

Villum Kann Rasmussen Fonden takkes for 
støtte til Center for Sørestaurering
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Figur 4. Akkumuleret frigivelse af uorganisk fosfat og organisk P fra sedimentet i Vedsted 
Sø behandlet med Al, Phoslock, kontrol –ilt og kontrol + ilt.




