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Fosforindhold i sedimenter
Søsedimentets fosforindhold har stor indfly
delse på fosforfrigivelsen til søvandet og 
der   med søens økologisk tilstand. Andre sedi
mentforhold påvirker dog også frigivelsen. 
Naturlige søer har ofte været udsat for en høj 
tilførsel af næringsstoffer udefra, hvilket har 
ført til fosforakkumulering i sedimentet. Fos
for frigives om sommeren under reducerede 
forhold i sedimentet, hvilket kan fastholde 
søerne i en dårlig økologisk tilstand lang tid 
efter at tilførslen udefra er bragt ned. Nye søer 
er ofte etableret enten på tidligere velgødet 
landbrugsjord eller som følge af råstofindvin
ding. Oversvømmelse ved etableringen af 
nye søer fører ofte til fosforfrigivelse pga. 
nedbryd ning af fosforholdigt organisk stof 
eller frigivelse af jernbundet fosfat ved reduk
tion af jernforbindelser under iltfrie forhold 

I denne undersøgelse har vi indsamlet data 
fra 31 nye søer fordelt på 13 udgravede søer 
og 18 reetablerede søer. De udgravede søer 
udgøres af råstofsøer og søer, hvor topjorden 
blev fjernet ved etableringen og hvis sediment 
derfor minder om råstofsøernes. De reetable
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Figur 1. Fosforindholdet for de enkelte søer i en dybde fra 0-10 cm angivet som Vand-P, 
Fe-P, organisk P og immobilt P, samt boksplot over de forskellige sedimentparametre for 
naturlige søer, reetablerede og udgravede nye søer i de øverste 10 cm af sedimentet. A, B 
og C angiver signifikante forskelle mellem sø-grupperne.
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rede søer er derimod dannet ved over svøm
melse af den eksisterende overflade, of test 
udgjort af landbrugsjord. De nye søer har vi 
sammenlignet med 34 naturlige søer. Vi har 
sammenlignet forskellige sedimentparametre 
såsom densitet, organisk stof, fosforpuljer (be
stemt ved sekventiel ekstraktion), jernind
hold, samt fosforfrigivelse fra inkuberede sedi
mentkerner. 

Sedimentet fra de tre søgrupper afviger 
mar   kant fra hinanden for flere parametre. 
Densiteten var signifikant højere for de udgra
vede søer, hvilket skyldes at indholdet af orga
nisk stof var lavere end i naturlige sedimenter, 
hvor der er sedimenteret fytoplankton og ma
teriale fra oplandet over mange år (Figur 1). 
Indholdet af totalfosfor (TP) varierede op 
mod 10 gange mellem søerne inden for sø
grupperne. Indholdet i det øverste sediment
lag (010 cm) var signifikant højere i naturlige 
søer end i udgravede søer, mens de reetable
rede søer ikke afveg fra de andre søgrupper. 
Det lave fosforindhold i søbunden i de udgra
vede søer skyldes udgangsmaterialet i form af 
mineralsk sand, der ikke er næringsstofpåvir
ket af menneskelig aktivitet, som det er tilfæl
det i de andre søgrupper.

Fosfor findes bundet i en lang række ke mi
ske forbindelser med forskellig biologisk til
gængelighed og kan via en sekventiel ekstrak
tionsprocedure opdeles i forskellige pul jer. 
Op løst fosfor i porevand (VandP), fosfor til
knyttet reducerbare jernforbindelser (FeP) og 
let omsættelige organiske forbindelser (orga
nisk P) anses som den potentielt mobile 
fosfor pulje. Derimod antages andre for mer 
(ImmobilP) ikke for at være mobile under al
mindelige forhold i søer /1/. Den mobile fos
forpulje udgjorde en signifikant lavere andel 
af TP i udgravede søer end i naturlige og i nye 
reetablerede søer, hvilket er forventeligt, da 
topjord med organisk stof fjernes inden sø
etab lering. De lave næringsstofkoncentratio
ner i søvandet og generelt små oplande om
kring udgravede søer betinger heller ikke stor 
pro duktion og sedimentation af fytoplankton 
eller tilførsel af næringsstoffer udefra /2/. Sam
mensætningen af den mobile fosforpulje i nye 
søer afveg signifikant fra naturlige søer pga. 
en højere andel af FeP i forhold til organisk P, 
mens VandP højst udgjorde et par procent i 
alle søgrupperne (Figur 1). Det skyldes sand
synligvis, at den oprindelige landbrugsjord i 
højere grad end søsedimenter indeholder Fe
P, mens organisk P hovedsageligt stammer fra 
interne processer i søerne (fytoplankton, zoo
plankton og mikroorganismer), hvis indbyg
ning i sedimentet tager tid for at nå niveauet i 
de naturlige søer. Selvom organisk P antages 
at være mobilt, vil denne pulje sandsynligvis 
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Figur 2. A) Boksplot over fosforfrigivelsen fra naturlige søer, reetablerede nye søer og ud-
gravede nye søer. Søer med ekstreme flukse er angivet med X og udeladt af statistiske 
tests. Signifikante forskelle mellem sø-grupper angives med A og B. B) Den interne be-
lastnings påvirkning af vandkvaliteten (intern frigivelse i forhold til ekstern tilførsel; PIntern % 
af PEkstern), som funktion af opholdstiden. Der indgår 12 udvalgte nye søer. R2 værdien er 
angivet for sammenhængen, Filsø med ekstrem intern belastning er udeladt. C) PIntern % af 
PEkstern som funktion af alder for de 12 udvalgte søer.
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frigive fosfor langsomt og kan dermed akku
muleres over lang tid /3/. 

Koncentration og sammensætning af fosfor
puljer i overfladesedimentet (01 cm, data ik
ke vist i figur) repræsenterer nyligt sedimen
teret materiale, der ikke afveg væsentligt mel
lem søgrupperne. Dette resultat antyder, at 
søerne over mange år vil udvikle sedimenter, 
der ligner hinanden (se nedenfor). Forskellen 
mellem nye og naturlige søer steg således 
med dybden i sedimentet, mens andelen af 
mobilt fosfor faldt for nye søers vedkom men
 de, når vi bevæger os ned i den oprinde lig 
jord. 

Fosforfrigivelse fra sedimenter
Fosforfrigivelsen fra sedimentet blev målt som 
opløst fosfor fra uforstyrrede sedimentkerner 
inkuberet i laboratoriet. Fosforfrigivelsen var 
signifikant lavere i de udgravede og reetable
rede søer sammenlignet med de naturlige 
søer; de to ekstremer på nye reetablerede 
søer, Birke Sø og Hindemade, udelades fra 
nærmere statistisk analyse pga. specielle for
hold (Figur 2). Den ekstremt høje fosforfrigi
velse i Birke Sø kan skyldes et stort indhold 
af let omsætteligt organisk fosfor i søvandet. 
Det omsættes lynhurtigt og skaber en høj 
fosfor og ammoniumfrigivelse fra vandfasen 
og tillige et højt iltforbrug i sedimentet, der 
stimulerer fosforfrigivelse fra FeP puljen. Det 
store fosforoptag i Hindemade skyldes meget 
høje fosforkoncentrationer i indløbet og et 
ud  bredt plantedække, der ilter sedimentet og 
forbedrer dets evne til at adsorbere fosfat fra 
vandet. 

Den eksterne fosfortilførsel blev bestemt 
for 12 af de nye søer, udvalgt med henblik på 
at repræsentere variationen i nye danske søer 
med hensyn til alder, søareal samt oplandets 

størrelse og arealanvendelse. For de 12 søer 
blev den interne Pbelastning bestemt ved 
kon centrationsændringer i søvandet gennem 
sommeren. Derved kunne den interne fosfor
belastning beregnes i forhold til den eksterne 
belastning, og dermed påvirkningen af vand
kvaliteten. Som ventet steg andelen af intern 
fosforbelastning med vandets opholdstid i 
søer, hvilket hænger sammen med mindre 
tilførsel af vand og fosfor fra oplandet. Den in
terne belastnings andel udviste også en ten
dens til at være højest i de yngste søer og der
efter falde med søalderen, hvilket indike rer 
hurtig fosforfrigivelse fra jordene umiddelbart 
efter de oversvømmes /4/. 

 
Sammenhænge mellem  
sedimentindhold og frigivelse
Størrelsen af sedimentets mobile fosforpulje 
og frigivelsen korrelerer med visse sediment
parametre, næringstilstand og oplandspara
metre. Den mobile fosforpulje steg med total
fosforkoncentrationen i sedimentet og udviste 
stærke og næsten ens korrelationer for såvel 
naturlige som nye søer (Figur 3). Dermed 
kan sedimentets indhold af mobilt fosfor 
estimeres ud fra simple analyser af totalfosfor 
for alle søgrupper og forenkle søforvaltnings
arbejdet (Boks 1). Den mobile fosforpulje 
steg også signifikant med jernindholdet i 
sedimentet, mest udtalt for de nye søer, hvil
ket muligvis kan skyldes den højere andel 
af mobilt fosfor tilknyttet jern. Den mobile 
fosforpulje stiger også med andelen af imper
meable overflader i oplandet, såsom bebyg
ge  de arealer, og puljen viste en tendens til at 
stige med øget årsmiddel fosforkoncentration 
i søvandet for reetablerede nye søer (Figur 
3). Det kan hænge sammen med en større 
tilførsel og akkumulering af fosfor i søer med 

højere spildevandsudledning fra oplandet, og 
øget produktion i søvandet.

Fosforfrigivelsen fra sedimentet afhænger i 
høj grad af jernfosfor forholdet (Fe:P) og kan 
i en vis udstrækning estimeres herfra (Boks 
1). Frigivelsen af fosfor var lav i sedimenter 
med et Fe:Pforhold over 10 i både nye og 
naturlige søer /5/ og (Figur 3). Forholdet mel
lem jern og P kan anvendes som mål for fos
for  adsorptionskapaciteten, da iltet jern binder 
fosfor. Forholdet mellem jern og fosfor er la
vest i de naturlige søer og signifikant højest i 
de udgravede søer (Figur 1). Fosforadsorp
tionskapacitet fra aluminium og kalcium kan 
også være vigtig for sedimentets evne til at 
tilbageholde fosfor, men aluminiumkoncen
trationen i de nye søer var for lav til at kunne 
kontrollere fosforfrigivelsen /6/. 

Fosforfrigivelsen korrelerede overordnet 
set ikke tæt med totalfosforkoncentrationen i 
sedimentet. Men i naturlige søer med et lavt 
Fe:Pforhold (under 6) steg fosforfrigivelsen 
dog signifikant med stigende totalfosforkon
centration. Bortset fra Birke Sø, med den ek
stremt høje fosforfrigivelse, passede frigivel
sen for nye søer godt overens med fri  givelsen 
fra naturlige søer ved samme Fe:Pforhold og 
totalfosforkoncentration i sedimentet (Figur 
3). Den lavere fosforfrigivelse i de nye søer 
kan dermed forklares med gene relt højere 
Fe:Pforhold og lavere fosforkoncentration i 
sedimentet. 

Det lavere sedimentindhold af organisk stof 
i nye søer kan medvirke til den lave fosforfri
givelse, da det antyder en lavere nedbrydning 
af organisk bundet fosfor. Dermed bliver fos
forfrigivelsen og iltforbruget til nedbrydnin
gen mindre, så sedimentet også er iltet til en 
større dybde med øget fosforbinding til følge. 
Fosforfrigivelsen korrelerede også med næ
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Boks 1. Beregning af sedimentets mobile fosforpulje og fosforfrigivelse
Både indholdet af den potentielt mobile fosforpulje i sedimentet og fosforfrigivelsen fra sedimentet kan estimeres fra simp-
le målinger af total-fosfor (TP) og total-jern (TFe) koncentrationen i sedimentet ud fra sammenhængen mellem disse i 
både naturlige og nye søer (Figur 3).

1) Potentiel mobil fosforpulje fra TP (naturlige + nye søer, antal = 63, R2 = 0,94):
   Mobil − P (µmol P ∙ g−1) = 0,854∙TP (µmol P ∙ g−1) - 23,566
Fosforfrigivelsen kan overordnet estimeres ved en potensfunktion for forholdet mellem TFe og TP, hvor søerne med nega-
tive flukse er udeladt.

2) Fosforfrigivelse fra Fe:P-forholdet (naturlige + nye søer, antal = 63, R2 = 0,42):
   Fosforfrigivelse (mg ∙P ∙ m−2 ∙ dag−1) = 67,429∙(Fe:P)−1,452

For sedimenter med Fe:P-forhold under 6 kan fosforfrigivelsen yderligere beregnes fra TP ud fra sammenhængen mellem 
TP og fosforfrigivelse for naturlige og nye søer, hvor Birke Sø er udeladt.

3) Fosforfrigivelse fra TP-koncentrationen (naturlige + nye søer, antal = 17, R2 = 0,64):
   Fosforfrigivelse (mg ∙P ∙ m−2 ∙ dag−1) = 0,246∙TP (µmol P ∙ g−1) −1,323
Estimaterne kan knyttes til en bestemt søtype ved at benytte sammenhænge, der udelukkende anvender data fra denne 
relevante søtype.
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Figur 3. Koncentrationen af den potentielt mobile P-pulje i 0-10 cm sediment som funktion af A) Total jern (TFe) koncentration, B) Total fos-
for (TP) koncentration, C) procentvis andel af impermeable arealer i søernes opland og D) middel sommer TP-koncentrationen målt i søvan-
det. Fosforfrigivelsen fra sedimentet som funktion af E) TFe:TP-forholdet i sedimentoverfladen (0-1 cm) med tilhørende potensfunktion over 
sammenhængen mellem 63 søer fra alle søgrupper, men med de tre søer med negativ fluks udeladt. Fosforfrigivelsen som funktion af F) 
TP-koncentrationen i sedimentet for alle 31 naturlige søer, 18 reetablerede nye søer og 13 udgravede nye søer, G) TP-koncentrationen for 
sedimenter med TFe:TP-forhold under 6 og H) middel sommer TP-koncentrationen målt i søvandet. Signifikante lineære sammenhænge 
med R2 værdier er angivet.



27. årgang nr. 4, december 2020 • 135

rings stoftilstanden i søvandet for nye søer. 
Fosforfrigivelsen var forøget i næringsrige søer 
med højere totalfosforkoncentrationer i sø
vandet og hurtigere nedbrydning, indikeret 
ved større iltforbrug og ammoniumfrigivelse. 

 
Sedimentudvikling med søalder
De fleste sedimentkarakteristika i de reetable
rede nye søer nærmede sig det gennemsnit
lige niveau i naturlige søer indenfor 2030 år; 
men det var ikke tilfældet for de udgravede 
nye søer (Figur 4). For de reetablerede nye 
søer var der en signifikant aftagende densitet 
og stigende indhold af mobilt fosfor med sø
alderen. Ændringerne kan forklares med øget 
ophobning af sedimenteret organisk stof i de 
ældre søer og fokusering af sedimentet til de 
dybeste områder af søen, hvor de analy se
rede sedimentprøver blev udtaget. Både de 
mobile FeP og organiske fosforpuljer steg 
med alderen, men organisk P udgjorde ikke 
en stigende andel af den mobile fosforpulje i 
de ældste af de nye søer. Resultatet tyder på, 
at akkumuleringen af organisk fosfor tager 
længere tid om at danne betydelige puljer 
eller, der er en større coprecipitation af jern 
og fosfor i nye end i naturlige søer. Blandt de 
nye søer var indholdet af organisk stof højt i 
flere af de nyeste søer, men lavest i søer et par 
år gamle, hvorefter indholdet steg signifikant 
med alderen. Bølling Sø blev etableret i en 
tidligere tørvegrav og har et ekstremt højt 
organisk indhold og er derfor udeladt af sam
menligningen. Resultatet tyder på, at oprinde
ligt organisk stof nedbrydes hurtigt eller 
su  spenderes i søvandet og eksporteres med 
udløbet/7, 8/. Efter den indledende reduktion 
i mængden af organisk stof, steg indholdet 
igen som følge af sedimentation over tid i 
sø erne (Figur 4). I de udgravede nye søer 
nærmer densiteten, indholdet af organisk stof 
og mobilt fosfor sig ikke det gennemsnitlige 
indhold for naturlige søer med alderen, i 
hvert fald ikke inden for den undersøgte 
tids periode på 30 år. Det kan skyldes at den 
lave produktion i disse søer medfører mindre 
sedimentation og større nedbrydning af orga
nisk stof, hvorfor det tager meget lang tid før 
sedimentet nærmer sig sammensætningen i 
naturlige søer, hvis det overhovedet sker.

På trods af at Fe:Pforholdet faldt med al
deren af de reetablerede nye søer steg fosfor
fri givelsen ikke. Fosforfrigivelsen var generelt 
højest i de første år efter etableringen og ud
viste derefter et svagt fald med alderen. Udvik
lingen i de nye søers fosforfrigivelse passer 
dog godt med undersøgelser af oversvømmet 

landbrugsjord, der viser, at fosfor hurtigt, men 
kortvarigt, frigives. Mængden af frigjort fosfor 
varierer dog meget afhængigt af jordens sam
mensætning og det fysiske design af en ny sø 
/4, 7, 8/. 

Perspektiver
Den relativt lave fosforfrigivelse fra sedimentet 
i nye søer indikerer, at frigivelsen ved etable
ring af nye søer ikke er et stort og vedvarende 
problem. Den interne belastning omfatter 
en tidlig frigivelsesperiode, der muligvis vil 
kunne kontrolleres /8/ eller minimeres ved 
forbehand ling af jorden inden etableringen 
/4/.

Ved i højere grad at inddrage karakteristika 
for de udgravede søer i designet af fremtidige 
nye søer vil der også kunne etableres egent li
 ge næringsfattige søer. Truslen mod biodiver
siteten pga. det historiske tab af søhabitater 
og eutrofiering af naturlige søer kan derfor 
modvirkes ved etablering af nye søer, endog 
næringsfattige søer, uden at true den nuvæ
rende naturs kvaliteter.
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Figur 4. Udviklingen i sedimentparametre 
for reetablerede og udgravede nye søer 
med sø alderen. Middelværdien for de 
naturlige søer er angivet som den vandrette 
linje. Signifikante lineære sammenhænge 
med tilhørende R2 værdi er angivet, ek-
streme værdier er angivet med X og indgår 
ikke i regressionerne.
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