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Andefodring – et overset miljøproblem?
Intensiv fodring af ænderne fastholder søerne i en tilstand, hvor de 

er grønne af alger, der er iltsvind ved bunden, og den naturlige ba-

lance i økosystemet er brudt sammen. Andefodringens miljøeffekter 

er således problematiske på samme niveau som spildevandstilled-

ning og bør begrænses, hvis der på sigt skal opnås en ønskelig 

miljøtilstand i bynære søer. 

 KÅRE PRESS-KRISTENSEN

Endnu en brik
Vand & Jord har igennem årene sat fokus på 
de fleste betydningsfulde kilder til forurening 
af søer, herunder spildevandstilledninger og 
overløb, drænvand fra landbrugsjord og de 
befæstede arealer, forurenet grundvand, at-
mosfærisk deposition, forurenede tilløb samt 
fodring og udsætning af ænder med henblik 
på jagt. Nedenfor beskrives forureningen fra 
den populære andefodring i bynære søer.

Den naturlige sø
For at forstå andefodringens utilsigtede 
konsekvenser er det nødvendigt først at se 
på forholdene i en uforurenet lavvandet 
dansk sø. I søen er en lav koncentration af 
næringssalte og derfor få alger.

Søvandet er klart, og der er sigtbarhed til 
bunden, som i vid udstrækning er dækket af 
bundplanter. 

Fiskebestanden er domineret af rovfisk, 
der effektivt regulerer bestanden af skidtfisk. 
Bestanden af dyreplankton er stor nok til ef-
fektivt at nedgræsse algerne, så søen forbliver 
klar det meste af året. 

Der er ilt ved bunden, og næringsstofferne 
er stabilt bundet i bundplanterne og søbun-
den. 

Bundplanterne producerer ilt, accelererer 
nedbrydningen af organisk stof, udgør vigtige 
leve- og skjulesteder for dyreplankton, stabili-
serer søbunden og forbedrer rovfiskenes jagt-
muligheder.

Søen er i naturlig balance og hjemsted for 
enkelte andefugle, der selv finder føde i søen. 

Den forurenede sø
Tidligere tiders spildevandstilledninger og 
anden forurening af søerne har øget koncen-
trationen af næringssalte i mange søer 
med mere end en faktor 10 i forhold til det 
naturlige niveau. Specielt koncentrationen af 
tilgængelig fosfor er styrende for algeproduk-
tionen. 

Da fosfor fjernes langsomt fra søerne ved 
udvaskning og stabil lagring i sedimentet, så 
indeholder mange søer forsat høje koncentra-
tioner af fosfor. Den største pulje findes i sø-
bunden indbygget i organisk stof og kemisk 
bundet til metaller (primært jern). 

Pr. kg tørstof
Iltforbrug (BOD5) Total N Total P

Indhold1 (g) Spv-ækv2 (l) Indhold (g) Spv-ækv2 (l) Indhold (g) Spv-ækv2 (l)

Franskbrød 1.151 4.604 21,2 424 1,9 119

Fiberbrød 1.093 4.372 30,2 604 1,5 94

Grahamsbrød 1.099 4.396 22,2 444 4,2 263

Grovbolle 1.135 4.540 22,6 452 2,4 150

Rugbrød, lyst 1.118 4.472 18,6 372 3,6 225

Rugbrød, mørkt 1.132 4.528 18,4 368 5,0 313

Sigtebrød 1.145 4.580 20,1 402 2,1 131

Solsikkebrød 1.172 4.688 24,3 486 3,0 188

Surbrød 1.143 4.572 19,6 392 2,1 131

Gennemsnit 1.132 4.528 22 438 2,9 179

Rugkerner 1.148 4.592 17,4 348 4,0 250

Hvedegryn 1.143 4.572 18,2 364 0,8 50

Havregryn 1.165 4.660 25,0 500 5,0 313

Byggryn 1.140 4.560 17,6 352 2,7 169

Tabel 1. Forurening fra brød sammenholdt med urenset spildevand.

Alle værdier er pr. kg tørstof og beregnet direkte ud fra data hentet fra Fødevaredatabanken (2005). 
1: Iltforbruget som BOD5 er beregnet under forudsætning af fuldstændig aerob oxidation af fedt, protein og kulhydrat.
2: Antal spildevandsækvivalenter (liter urenset spildevand) er beregnet ud fra sammensætningen af urenset spildevand 
    dvs. 250 mg BOD5 pr. liter, 50 mg total N pr. liter og 16 mg total P pr. liter. 
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På figur 1 ses en forenklet model for kon-
sekvenserne af næringsstoftilførslen (blå cir-
kel til venstre). 

I første omgang ses bort fra andefodringen 
dvs. de røde cirkler.

Næringsstofferne optages af alger, hvilket 
medfører øget algeproduktion, hvorved der 
opstår en stor algebiomasse. Er koncentratio-
nen af næringsstoffer høj nok, når algebiomas-
sen et niveau, hvor lyset ikke kan gennem-
trænge vandmasserne. Derved udskygges 
bundplanterne, hvorved iltproduktionen i 
bundvandet ophører. Derfor opstår iltsvind, 
efterhånden som algebiomassen dør og syn-
ker til bunds, hvor algerne nedbrydes under 
forbrug af ilt. Iltsvindet forstærkes ved lagde-
ling af søen, der nedsætter opblanding af ilt-
rigt overfladevand med iltfattigt bundvand. 

Når der ikke er ilt ved bunden, så reduce-
res jernforbindelserne, der binder fosforen, 
hvorved fosfor frigives til vandmasserne, så 
koncentrationen af fosfor i vandet stiger og 
danner grundlag for en endnu større algepro-
duktion. 

Den øverste cirkel med næringskontrol af 

algebiomassen er derved sluttet.
De dårlige lysforhold (første grå cirkel) og 

manglende bundvegetation forringer samtidig 
rovfiskenes jagtbetingelser, så rovfiskene ikke 
længere kan regulerer bestanden af skidtfisk 
effektivt. Bestanden af skidtfisk vokser derfor 
eksplosivt. Skidtfiskenes græsningstryk på 
dyreplanktonet (dafnier m.m.) øges derfor 
væsentligt, hvorved mængden af dyreplank-
ton reduceres. Når mængden af dyreplankton 
reduceres, så reduceres ligeledes græsnings-
trykket på alger, hvorved algebiomassen øges 
yderligere. Resultatet er en sø grøn af alger, 
med få rovfisk og uden bundplanter. 

Den nederste cirkel med byttedyrskontrol 
af algebiomassen er derved sluttet.

Sørestaurering
Bemærk, at de to cirkler på figur 1 forstærker 
hinanden dvs. begge cirkler skal brydes før 
tilstanden i søerne kan forbedres ved restau-
rering. De interne forhold kan forbedres 
ved kemisk binding af fosfor i søbunden, 
oppumpning af sediment, opfiskning af skidt-
fisk, udsætning af rovfisk og bundplanter. 

Men søerne er ikke isolerede økosystemer. 
De påvirkes af omgivelserne. Derfor er det af-
gørende, at de eksterne forhold danner 
grundlag for at forbedre de interne forhold 
før restaurering iværksættes. 

Det nytter f.eks. ikke, at der udelukkende 
fokuseres på at forbedre interne forhold i 
søer, som forsat belastes af urenset spilde-
vand eller af intensiv andefodring. Spildvands-
belastningerne af mange søer fra større rense-
anlæg er i dag afskåret eller nøje reguleret af 
restriktive grænseværdier. Parallelt med øget 
spildevandskontrol har andefodring imidler-
tid udviklet sig til et ikke uvæsentligt miljø-
problem i de fleste mindre i bynære søer, 
hvor andefodring er en væsentlig ekstern 
forureningskilde. 

Andefodringens konsekvenser
Når ænderne fodres og derefter klatter i 
vandet, så tilføres næringsstoffer til søerne 
på samme måde, som hvis vi mennesker 
spiste brødet og lukkede vores spildevand 
urenset ud i søerne. I tabel 1 er den organiske 
belastning og næringsbelastningen fra nogle 
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Figur 1. Andefodringen fastholder danske søer i en 
uacceptabel miljøtilstand.
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brødtyper og gryn beregnet og sammenholdt 
med belastningen fra urenset spildevand. 
Det ses, at et kg tørt brød i gennemsnit in-
deholder 1.132 g BOD5 svarende til den or-
ganiske belastning fra ca. 4.500 liter urenset 
spildevand. For den organiske belastning 
er en lille variation mellem de forskellige 
brødtyper og korn. For kvælstof er belast-
ningen i gennemsnit ækvivalent med godt 
440 liter urenset spildevand. Også her ses en 
begrænset variation mellem de forskellige 
brødtyper og korn. For fosfor svarer be-
lastningen til omkring 180 liter urenset 
spildevand, men her ses til gengæld en signi-
fikant variation mellem de forskellige brød og 
korntyper. Rugbrød og havregryn giver mere 
end den dobbelte fosforbelastning sammen-
holdt med hvidt brød, mens belastningen 
ved brug af hvedegryn er under halvt så stor 
som ved franskbrød.

Hvis det antages, at der i en dansk parksø 
fodres ænder i gennemsnit 20 gange om da-
gen året rundt, og at der anvendes 300 g tørt 
brød pr. gang, så svarer belastningen til uren-
set spildevand fra ca. 250 personer regnet på 
basis af organisk stof, 25 personer mht. kvæl-
stof og 10 personer mht. fosfor. 

Naturligvis vil ænderne optage noget af det 
organiske stof og næringssaltene, men belast-
ningen for f.eks. kvælstof er på højde med de 
40 kg N pr. hektar, der måles 500 meter fra 
svinebedrifterne.

Samtidig synker en del af brødet uden at 
blive spist af ænderne, der oftest er forspiste 
grundet den intensive fodring, som dagligt 
finder sted ved mange bynære søer. Brødet, 
der synker, bliver enten spist af skidtfisk, 

hvorved bestanden af skidtfisk øges og næ-
ringsstofferne frigives til vandet med fiskeek-
skrementer. Alternativt havner brødet på bun-
den, hvor det nedbrydes under forbrug af ilt, 
mens næringsstofferne frigives direkte til van-
det. 

Derved er andefodringen med til at for-
stærke og fastholde forureningstilstanden fra 
tidligere tiders spildevandstilledning, og an-
defodring er en væsentlig ekstern forurening-
skilde i bynære søer. Andefodringen må be-
grænses. 

Desuden får andefodringen antallet af 
ænder til at vokse eksplosivt, så antallet kan 
nå 100 gange det naturlige antal (se figur 2). 
Ænderne nedgræsser derved enhver begyn-
dende plantevækst i perioder, hvor de ikke 
fodres, og ophvirvler søbunden, så der fri-
gives næringssalte og iltforbrugende mudder 
til vandet. Samtidig udrydder ænderne de fre-
dede padder i søer med stor andetæthed. 
Søerne opnår derfor ikke en forbedret miljø- 
og naturtilstand med den unaturlig store be-
stand af ænder.   

Derudover giver andefodringen en række 
andre utilsigtede konsekvenser. 

Ænderne er kronisk stressede grundet den 
store populationstæthed, og ænderne slås 
om begrænsede redepladser. De mange an-
drikker gruppevoldtager hunnerne så vold-
somt i vandet, at nogle drukner. Derfor 
findes ofte døde hunænder i vandet omkring 
parringssæsonen. 

Endelig giver andefodringen anledning til 
rotte- og mågeplager, og andefuglene er ho-
vedværten for parasitgruppen blod-ikter, som 
også kan invadere hunde og mennesker.    

Løsninger
Andeproblemerne kan heldigvis begrænses 
på mange måder, uden at foderoplevelsen 
forringes.

For det første kan fodringen nedsættes, så 
ænderne rent faktisk spiser det brød, de fod-
res med.

Samtidig bør fodringen ske på land, hvor-
ved fodring af skidtfisk undgås, og ænderne 
vil opholde sig mere tid på land og derved 
klatte på land i stedet for i søen. Endelig har 
det en meget større værdi for børn at fodre 
ænderne på land, da de derved bliver tamme 
og spiser af hånden.

Ofte er andefodringen en skuffende for-
nøjelse, fordi ænderne er forspiste og ikke 
kan klemme mere ned. Derfor har mange for 
vane at tømme brødposen i vandet under 
henvisning til, at ”de bliver nok sultne se-
nere”. Derved fodres skidtfiskene, brødet syn-
ker og nedbrydes ved brug af ilten i vandet. 

Brødet bør i stedet henkastes på land til 
fugle eller smides ud, så det kan omdannes til 
CO2-neutral energi ved forbrænding.

Alternativt kan etableres små andedamme 
ved siden af søerne, og så kan andefodringen 
begrænses til disse damme. Eller nogle søer 
kan udlægges til andefodringssøer i lokalplan-
erne, hvorved fodringen udelukkende kan 
ske i disse søer. Andefodringen kunne også 
foretages i området ved søernes udløb, så 
næringsstofferne hurtigt vaskes ud af søerne. 
Dette kræver en vurdering af risikoen for 
forurening af nedstrøms recipienter.  

Endelig kunne der tillades jagt med net ved 
søerne udenfor ynglesæsonen, hvorved stud-
erende og pensionister kunne få en billig an-
desteg og samtidig løse et miljøproblem. 
Dette må anses for en omkostningseffektiv 
løsning, der tilgodeser de svageste i samfun-
det, der derved belønnes med en andesteg 
for deres restaureringsindsats.   

Informationsindsatsen
Uanset hvilken løsningsstrategi der iværksæt-
tes, så er informationsindsatsen overfor 
befolkningen helt afgørende for at få succes. 
Ved tilrettelæggelse af informationsindsatsen 
er det vigtigt at være opmærksom på, at 

Figur 2. Andefodring - en dansk nationalsport for 
hele familien ved Damhussøen i København.

Andefodring
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Opgave
Som tommelfingerregel kræves et fosforindhold under 0,1-0,15 mg P pr. liter, hvis søerne skal opnå en forbedret miljøtilstand. En typisk 
dansk parksø har et areal på 1,5 ha og en middeldybde på 1 m.
Det antages, at den hydrauliske opholdstid i søen er 1 år med jævn vandudskiftning, og at ænderne fodres med 300 g tørt franskbrød 20 
gange dagligt jævnt fordelt over året. Ligeledes antages at søen er totalt opblandet, og at alt det tilførte fosfor ender i vandmasserne.

a) Hvor meget stiger P-indholdet pr. liter grundet andefodringen på et år ?

b) Hvor mange % skal andefodringen reduceres for kun at bidrage med 0,005 mg P pr. liter pr. år ?

Løsning

a) Andefodring bidrager med 0,175 mg pr. liter på et år
Opgaven kan enten løses ved skridtvise fremskrivninger i Excel eller ved at opskrive en første ordens lineær differentialligning for masse-
balancen: 
dC(t)/dt = - k · C(t) + I/V 

Hvor ratekonstanten k = 1/th og den tilførte mængde fosfor med brød er konstant I0.

Løsningen bliver: C(t) = C0 · exp(-kt) + I0/(V·k) · (1 - exp(-kt)) 

Da vi kun er interesserede i ændringen anvendes kun sidste led: C(t) = I0/(V·k) · (1 - exp(-kt))  

I0 = 20 fodringer/dag · 0,3 kg/fodring · 365 dage/år · 1,9 g P/kg franskbrød = 4.161.000 mg P/år

Efter et år fås: C  = (4.161.000 mg P/år) /(15.000.000 liter · 1 år-1) · (1 - exp(- 1 år-1 · 1 år))  

                            = 0,175 mg P pr. liter
   
Alene den årlige fosfortilførsel fra brødet er tilstrækkelig til at forurene søen over tålegrænsen.

b) Reduceres med 97 %
Da der er tale om linearitet mht. I0 fås direkte:

Nødvendig reduktion = (0,175 mg pr. liter - 0,005 mg pr. liter) / 0, 175 mg pr. liter = 97 %

mange har fodret ænder hele deres liv i den 
tro, at de gjorde naturen en tjeneste, og de 
bliver derfor forbløffede over sandheden. 
Andre personer bliver utilregnelige og mistro-
iske overfor formidleren. 

Min personlige erfaring er, at de fleste kan 
forstå problemet, og er villige til at gøre en 
aktiv indsats for at bidrage til en løsning, men 
det kræver, at budskabet serveres på en posi-
tiv måde og ikke som en løftet pegefinger fra 
myndighederne. Ud over selve forurenings-
problemerne bør fokuseres meget på de 
ovenfor beskrevne ulemperne for ænderne 
selv samt på rotte- og mågeplager. 

Budskabet kan udformes som en opfor-
dring, hvor befolkningen bedes overgå til 
hensigtsmæssig og begrænset andefodring til 

glæde for dem selv og ænderne, samt den sø, 
som ænderne er en del af.  

Budskabet kan formidles via skilte, foldere, 
lokalaviserne og naturvejlederarrangementer. 

Budskabet skal løbende følges op for at få 
vedvarende effekt.

Konklusion
Intensiv andefodring øger antallet af ænder til 
et unaturligt højt niveau og forurener bynære 
søer.

Andefodring er dermed med til at fastholde 
søerne i en tilstand, hvor de er grønne af al-
ger, der er iltsvind ved bunden, og den natur-
lige balance i økosystemet er brudt sammen. 
Andefodringen skal derfor begrænses, hvis der 
på sigt skal opnås en ønskelig miljøtilstand i 
bynære søer. 
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