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Aluminium(Al)-behandling, som en restaure-
ringsmetode til at fælde fosfor (P) i vandsøj-
len og standse P-frigivelse fra sedimentet er 
velkendt og udbredt, især i USA /1/. I Dan-
mark er 6 søer restaureret med Al inden for 
de sidste 10 år. De fleste beskrivelser af effek-
ten fokuserer på de primære effekter, nemlig 
ændringer i søvandets P-koncentration, 
algemængde og sigtdybde. Meget få har set 
på ændringer i andre parametre og man ved 
kun lidt om, hvordan omsætningen af andre 
næringsstoffer ændres efter en Al-behandling. 

Når Al tilsættes søvandet, oftest som alumi-
niumklorid eller aluminiumsulfat, dannes 
Al(OH)

3
, som er en hvidlig flok, der synker 

mod bunden. Flokken adsorberer og fælder 
fosfat og opløste organiske P-forbindelser og 
ændrer dermed P-omsætningen; men Al(OH)

3
 

kan også adsorbere silikat. Dette kan føre til 
silikatbegrænsning af kiselalgevæksten og der-
med ændringer i algesammensætningen. Bå-
de ændret produktion og adsorption af orga-
niske forbindelser såsom humussyrer til 
Al(OH)

3
 kan føre til ændringer i kulstofom-

sætningen. Uorganiske kvælstofforbindelser 
adsorberes ikke til Al(OH)

3
, men kvælstofom-

sætningen kan ændres via den ændrede pro-
duktion i søen og adsorption af humussyrer.

Her beskrives ændringerne i næringsstof-
omsætningen i Nordborg Sø på baggrund af 

intensive undersøgelser i søen før og de før-
ste 3 år efter Al-behandlingen i 2006.

Baggrund
Nordborg Sø på Als var tidligere en klarvandet 
sø med en veludviklet undervandsvegetation, 
men igennem de sidste 80 år har den ændret 
karakter til en næringsrig sø med uklart vand 
pga. stor algevækst, en skæv fiskebestand og 
næsten ingen undervandsvegetation. Ændrin-
gerne skyldes tilførsel af næringsstoffer fra 
spil devand og landbrug. Den 55 hektar store 
sø afgrænses på sydsiden af Nordborg by, 
mens den på nordsiden er omgivet af land-
brugsområder. De to oplandstyper udgør 
hhv. 25 % og 63 % af oplandet (Figur 1). Den 
gennemsnitlige sigtdybde i sommerperioden 
var i de sidste år op til restaureringen i 2006 
ca. 1,5 m. Det er karakteristisk for Nordborg 
Sø, at sigtdybden er rigtig god om foråret, 
mens den falder til under 1 m midt på som-
meren. Den gennemsnitlige P-koncentration i 

sommerperioden 2002 var 360 µg l-1 /2/. 
Den tidligere Nordborg Kommune har i lø-

bet af de sidste 15 år rettet en del fejlopkob-
linger i kloaksystemet ligesom en stor del af 
Nordborg by nu er separatkloakeret, og en-
delig har kildeopsporinger bl.a. ført til stand-
sning af ulovlige gylleudslip. Tilførslen af P til 
Nordborg Sø stammer i dag overvejende fra 
landbrug og regnbetingede udledninger. I 
2002 udgjorde tilførslen fra landbruget 53 % 
og tilførslen fra regnbetingede udledninger 
28 % /2/. Den eksterne P-tilførsel var i 2002 
nedbragt med 56 % til 528 kg i forhold til 
1994. Ud fra undersøgelser i 2002-2005 blev 
det vurderet, at den eksterne P-tilførsel til 
Nordborg Sø stadig var ca. 30 % for høj /3/.

De mange års P-tilførsel har betydet, at der 
er ophobet en stor P-pulje i sedimentet. Søen 
er i perioder lagdelt om sommeren med deraf 
følgende iltfattigt bundvand. Dette betød, at 
der om sommeren blev frigivet store mæng-
der jernbundet P til søvandet fra P-puljen i 
sedimentet. Den interne P-belastning var i 
2002 mindst 2 gange større (1292 kg) end 
den eksterne belastning (528 kg). Udtømning 
af sedimentets P-pulje sker stort set ikke pga. 
sæsonvariation i vandtransporten med meget 
lave sommerværdier. I 2002 afgav søen så le-
des kun 35 kg P /3/. 

Restaureringen
For at reducere den eksterne P-tilførsel med 
30 % samt eliminere den interne P-frigivelse 

Ændringer i næringsstofomsætning  
efter en kemisk sørestaurering
Hvad sker der med omsætningen af næringsstoffer, når en sø 

behand les med aluminium? Er det kun omsætningen af fosfor som 

ændres pga. bindingen til aluminium, eller ændrer en aluminiumbe-

handling også omsætningen af kvælstof, silikat og opløst organisk 

stof? Svaret er Ja - illustreret med resultater fra Nordborg Sø, som 

blev behandlet med aluminium i efteråret 2006.
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Figur 1. Kort over Nordborg Sø med angivelse af de 5 største tilløb samt udløbet. Tabellen 
indeholder søens morfologiske data.
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BOKS 1. Sammenhængen mellem algernes vækst og P-koncen-
trationen i søvandet.

 

Forholdene før og efter en sørestaurering med Al.
Pil 1 illustrerer  forholdene før sørestaureringen: høj P-koncentration, 
høj vækstrate og uklar sø. Pil 2 illustrerer forholdene efter en Al-be-
handling:  P-koncentrationen er nu meget lavere så algernes vækstrate 
er begrænset af P og søen bliver klar. Pil 3 illustrerer forholdene efter 
nogle år med en fortsat mindre tilledning af P. P koncentrationen er 
øget så den ikke længere er begrænsende. Selvom P koncentrationen 
stadig er meget lavere end før Al–tilsætningen, er koncentrationen så 
høj at algerne ikke længere er begrænsede - søen bliver igen uklar. P-
koncentration i Nordborg Sø er ikke lav nok til vedvarende at begræn-
se algevæksten.

besluttede den daværende Nordborg Kom-
mune at iværksætte en restaurering af Nord-
borg Sø via en yderligere reduktion af den ek-
sterne P-tilførsel og en fjernelse af den interne 
P-frigivelse vha. Al-tilsætning /4/. I efteråret 
2006 blev der etableret to bundfældningsbass-
iner med integrerede sandfiltre i hhv. tilløbet 
Kildespring fra et landbrugsopland og tilløbet 
Fægteborg Bæk fra et byopland til søen, mens 
et tredje tilløb (udløb fra Gammel Dam) blev 
omlagt, så det i stedet løber til søens afløb 
(figur 1). Dernæst blev søen behandlet med 
poly-aluminiumklorid (52 g Al m-2) over 3 
uger i oktober 2006 på alle dybder over 2 me-
ter (figur 2). Al blev doseret i forhold til den 
mobile P-pulje i sedimentet (3,4 t i de øverste 
10 cm) med en molær Al:P-ratio på 8:1.

Målet var at opnå en fremtidig total P (TP)-
koncentration i søvandet < 100 µg l-1 og en 
forbedret sigtdybde pga. reduceret algevækst.

Fosforomsætningen
Al-behandlingen har medført en signifikant 
reduktion af P i vandfasen. Først via fældn-
ing af opløst P og P-holdige partikler fra 
vandfasen og efterfølgende via en effektiv 
eliminering af den interne P-frigivelse (94 %) 
fra sedimentet (figur 4). Den gennemsnitlige 
sommerkoncentration af TP faldt 89 % fra 
2006 til 2007 og for fosfat var reduktionen 97 
% (fra 183 µg l-1 til 5 µg l-1 figur 3). Tre år efter 
behandlingen i 2009 var TP og fosfat stadig 
reduceret med hhv. 73 % og 93 %. 

Før Al-behandlingen sås hvert år en 
ophobning af P i bundvandet, men dette sker 
ikke efter behandlingen, da Al-flokken binder 
P som ellers ville frigives til vandfasen. Tværti-

mod tilbageholder søen nu P. I maj-sep 2006 
før behandlingen frigav sedimentet netto 
1807 kg P (figur 4). I samme periode i 2007 
og 2009 blev der til sammenligning kun fri gi-
vet hhv. 103 og 188 kg P i sommerperio den. 

Men som figur 3 antyder, så stiger indhol-

det af TP i vandfasen langsomt igen. Da der 
ikke ses en fornyet intern belastning må det 
skyldes den eksterne P-tilførsel. Den eksterne 
tilførsel af P faldt med 40 % til 117 µg TP l-1 fra 
2006 til 2007,efter at tiltagene i oplandet var 
gennemført. Ved brug af Vollenweiders sø-
model /5/ vil det medføre en ligevægtskon-
centration i søvandet på 61 µg l-1, hvilket 
stemmer godt overens med den koncentra-
tion som er observeret i vandfasen i 2009 på 
65 µg l-1. Det er dog endnu uvist om TP-kon-
centrationen nu vil stabilisere sig på dette 
niveau. 

Kvælstofomsætningen
Nitratkoncentrationen i søvandet steg det 
første år efter behandlingen, men er nu 
tilbage på samme niveau som før (figur 3). 
Stigningen var ikke en direkte konsekvens 
af behandlingen, men skyldtes øget nitrat-
tilførsel i 2007 pga. mere nedbør og en 
P-begrænset algeproduktion, hvilket førte 
til N-akkumulering i søvandet. Derimod er 
akkumuleringen af ammonium i bundvandet 
totalt elimineret efter behandlingen. Før 
behandlingen blev der frigivet store mængder 
ammonium fra sedimentet til vandfasen (figur 
4). I 2006 blev frigivelsen i sommerperioden 
målt til 17 tons, men denne frigivelse faldt til 

Figur 2. Billeder fra restaureringen af Nordborg Sø

Kemisk sørestaurering
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eralisering som det reducerede iltforbrug i 
sedimentet antyder (figur 4). Al tilbageholder 
effektivt silikat /6/og derfor er silikatfrigivel-
sen fra sedimentet i sommerperioden faldet 
fra 18 tons før behandlingen til hhv. 5,5 og 4,5 
tons i 2007 og 2009 efter behandlingen (figur 
4). Selvom tilgængeligheden af silikat i søvan-
det er stærkt reduceret har vi ikke set effekter 
på sedimentationen af biogent silikat, hvilket 
tyder på, at kiselalgeproduktion ikke er vold-

3 tons i 2007 og 3,5 tons i 2009. Denne æn-
dring skyldes sandsynligvis bedre iltforhold 
i bundvandet, højere nitrifikationsrate pga. 
af de bedre iltforhold i sedimentet og måske 
en lavere ammonifikation pga. P-begrænset 
mineralisering. 

Silikatomsætningen
Silikatkoncentration i vandet faldt lidt umid-
delbart efter Al-tilsætningen pga. binding 

af silikat til Al-flokken og deraf følgende 
udfældning, men det interessante er, at efter 
kiselalgeopblomstringen i foråret 2007 med 
deraf følgende stort silikatoptag så har kon-
centrationen stabiliseret sig på et langt lavere 
niveau end før behandlingen (figur 3). Det 
skyldes et skift fra negativ til positiv silikatre-
tention, da silikat fra mineraliseret materiale 
nu bliver tilbageholdt i sedimentet af Al. En 
anden forklaring kan være mindsket min-

Kemisk sørestaurering

Figur 3. Gennemsnitskoncentrationen for hele vandsøjlen af TP, fosfat, TN, nitrat, ammonium, silikat og DOC i vandfasen, samt den molære 
TN:TP ratio og sigtdybden før og efter Al-behandlingen i oktober 2006.
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somt påvirket af den ændrede silikattilgænge-
lighed og at der ikke er silikatbegrænsning. 
Dog så vi en reduktion i kiselalgebiomassen i 
2007 sammenlignet med 2006.

Kulstofomsætningen
Koncentrationen af opløst organisk stof 
(DOC) i søvandet faldt til ca. halvdelen efter 
behandlingen samtidigt med at farven (indika-
tor for humusstoffer) i vandet faldt tilsvarende 
(figur 3). Retentionen af DOC er steget med 
30 %. Reduktionen i DOC og vandets farve 
skyldes, at Al-flokken også binder humusstof-
fer /6/. Sedimentet iltforbrug faldt 57-91% 
efter Al-behandlingen (figur 4). Dette kan 
ikke forklares af en lavere kulstoftilførsel til 
sedimentet, da sedimentationen af kulstof er 
uændret, men en forbedret mineralisering 
i vandsøjlen kan have medført mindre sedi-
mentation af labilt C. Det reducerede iltfor-
brug kan måske også skyldes, at sedimentets 
bakterievækst er blevet P-begrænset efter Al-
behandlingen. Det er en problemstilling, som 
i øjeblikket undersøges i laboratorieforsøg.

Vandkvaliteten
Målet for P-reduktion i søvandet er til fulde 
opnået, mens målet om en varig forbedring 
af sigtdybden ikke er opnået. Den gennem-
snitlige sommersigtdybde steg 1 meter fra 2,3 
m i 2006 til 3,2 m i 2007, men er nu tilbage 
på samme niveau som før restaureringen, 
ligesom klorofyl a mængden kun faldt lidt 
fra 2006 til 2007 (figur 3). I boksen forkla-
res, hvorfor sigtdybden ikke altid reagerer 
proportionalt med P-koncentrationen i sø-
vandet.  Før behandlingen var Nordborg Sø 

kvælstofbegrænset en stor del af året, hvilket 
medførte opblomstring af N-fikserende blå-
grønalger, men i 2007 efter behandlingen 
var søen P-begrænset (figur 3). Analyser af 
algesammensætningen i 2007 viste også en 
reduktion i mængden af blågrønalger. I 2008 
og 2009 er TN:TP ratioen steget lidt. 

Sammenfatning
Al-behandlingen af Nordborg Sø har givet 
ny og værdifuld viden om ændringer i 
næ ringsstofbalancerne efter en kemisk sø-
restau rering ligesom effektiviteten af Al er 
demonstreret via den markante reduktion af 
P-frigivelsen fra sedimentet. Til gengæld har 
restaureringen af Nordborg Sø også vist, at 
P-koncentrationen i søvandet skal reduceres 
endnu mere for at sikre en varig forbedring 
af vandkvaliteten (sandsynligvis til 12,5-25 
µg TP l-1 ifølge de estimerede grænseværdier 
for opnåelse af god økologisk tilstand/7/). 
Det betyder, at den eksterne tilførsel af P 
skal reduceres yderligere for at forbedre 
vandkvaliteten og for at undgå at opbygge en 
ny P-pulje i sedimentet, som kan frigives om 
sommeren. Dette er også vigtigt i forbindelse 
med fremtidige Al-behandlinger.

Undersøgelserne i Nordborg Sø er foreta get af Center for 

Sørestaurering (CLEAR). Tak til Villum Kann Rasmussen 

fonden for finansiering af CLEAR. Også en stor tak til 

Nordborg Sportsfiskerforening for uvurderlig hjælp med 

prøvetagning og samarbejde under hele forløbet. 
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Figur 4. Udvekslingsrater inkl. standardafvigelser (n=5) af ilt, fosfat, ammonium og silikat mellem vand og sediment på 2 stationer målt i 
laboratoriet i 2006, 2007 og 2009 ved in situ temperatur og iltindhold. I juli 2006 og juni/juli 2007 var der ingen ilt ved sedimentoverfladen og 
der er derfor ikke målt iltflux.


