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Danmark rummer omkring 195 ynglefugle, 
hvoraf 81 arter især er knyttet til søer /1/. 
Sø  erne besøges også på næsten alle årstider 
af tilfældige gæster og mere regelmæssige 
fouragerende trækfugle fra nord i et antal på 
70 arter, eller flere. Landets mest populære og 
bedst observerede søer, Årslev Engsø, Hovvig 
og Holløse Bredning, kan derfor levere en år
lig liste på ialt 176184 fuglearter med større 
eller mindre søtilknytning. 

Fire timer før jeg skriver dette, landede en 
tilfældig gæst, Sort Stork, mellem sivene i den 
nyanlagte Årslev Engsø ved Århus samtidigt 
med, at en Fiskeørn fangede sin frokost i 
søen: Kort tid efter lå observationerne på dof
basen.dk, så det er bare om at være på plads, 
bruge kikkerten og indberette observation
erne.

Længe har der været en livlig debat blandt 
fugleinteresserede, om fuglenes artrigdom er 
højest i de allerførste år i nye søer, hvorefter 
den efterhånden falder og stabiliserer sig på 
samme niveau som i naturlige søer af samme 
type. Da nye søer med tiden vokser til og ud
vikler plante og dyresamfund, der ligner na
turlige søer, er det logisk, at eventuelle for
skel  le mellem nye og naturlige søer for svin der 
med alderen af de nye søer. Men måske er 
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Figur 1. Kort over Danmark, der viser de analyserede søer. En rød prik symboliserer en ny 
sø, mens en blå prik symboliserer en naturlig sø.



162 • Vand & Jord

fug lerigdommen størst i de spritnye søer i 
modsætning til vandplanternes og fiskenes 
artstal, som først topper efter nogle år. Fug
lene kan jo med et vingeslag, nå frem til sprit
nye søer og kan udnytte den rigelige føde af 
smådyr /2/, inden fiskene efter en rum tid op
træder som effektive fødekonkurrenter /3/. 

Følger vi fuglenes artstal over tid i de en
kelte søer, så har vi tidligere fundet et beske
dent, men dog signifikant fald i artstallet /1/. 
Det var dog mere markant, at der skete æn
dringer i antal arter med forskellig fødebio lo gi, 
idet smådyrsspisende arter ude i vandet og 
som vadere langs den åbne bred faldt i antal 
med årene, mens rørskoven voksede frem /1/. 

I denne artikel sammenligninger vi artstal 
og artssammensætning blandt fuglene i sprit
nye søer i de første tre år med de tilsvarende 
værdier i naturlige søer i tre år, 20162018. For 
at alle tilstedeværende arter så vidt muligt rap
porteres for de tre år, har kravet til data været, 
at der mindst eksisterede 2800 indberetninger 
over de tre år og mindst 1500 indberetninger 
for sommeren majseptember, hvor især yng
lefugle og i mindre omfang oversomrende 
fug le og trækfugle forventes at optræde. 

Vi har analyseret 23 nye søer og 18 na tur
lige søer fordelt over hele landet (Figur 1). I 
datasættet har vi definereret en artspulje på 
ialt 81 arter af ynglefugle og oversomrende 

arter, og en større samlet større pulje med 
121 arter for hele året med ynglefugle, over
somrende fugle, trækfugle og overvintrende 
arter. Vi har inden for denne artspulje testet 
forskellene mellem de spritnye og naturlige 
søer med hensyn til artstal, artssammenætning 
i fødefunktionelle grupper, tilstedeværelse af 
rødlistede arter og arter, som især bidrager til 
forskellene mellem de to søgrupper.     

Artsrigdom
Blandt de udvalgte ynglefugle og oversom
rende fugle fandt vi, i gennemsnit, signifikant 
flere arter i spritnye søer (54,0) end i naturlige 
søer (48,7). Også blandt den samlede gruppe 
af ynglefugle, oversomrende og overvintrende 
fugle samt trækgæster var der i gennemsnit 
signifikant flere arter i spritnye søer (79,9) 
end i naturlige søer (70,1). Forskellen mellem 
søgrupperne er ”blot” omkring 79 arter, så 
det kræver ret store og gode datasæt at af
slø re forskellene. Resultaterne svarer til det 
faldende artstal med alderen i nye søer, som 
vi tidligere har fundet /1/. 

Artssammensætning og  
fødepræference
Der var også signifikante forskelle i artssam
mensætningen mellem de spritnye og na
tur   lige søer for både fugle om sommeren 
og samtlige fugle for hele året. Det kan man 
analysere ved at beregne forskellene i artssam
mensætning parvist mellem alle søerne og 
afbilde resultatet i et todimensionalt ko
or  dinatsystem (såkaldt NMDSafbildning). 
Her danner spritnye søer en gruppe, som 
er tydeligt adskilt fra naturlige søer (Figur 
2). Artssammensætningen ligner indbyrdes 
hinanden i spritnye søer og adskiller sig fra 

Figur 2. NMDS-ordination for ynglende fugle (venstre) og ynglende-, trækkende- og flakkende fugle (højre) i søer. Røde prikker symbolise-
rer nye søer og blå prikker symboliserer naturlige søer.

Tabel 1. Antallet a farter fra hvert guild, der findes mere hyppigt i henholdsvis nye søer, 
naturlige søer og med ens forekomst i begge søtyper. Grøn baggrundsfarve indikerer, at 
guildet har præference for nye søer, mens en gul baggrund indikerer, at fugle-guildet fore-
trækker naturlige søer. Hvid farve viser ingen præferance. 

Ynglende arter
Ynglende-, trækkende- og 

flakkende arter

Nye 
søer

Naturlige 
søer

Ens 
forekomst

Nye 
søer

Naturlige 
søer

Ens 
forekomst

Vandflade 
og vadere 

smådyrspisere
17 1 10 24 4 18

Vadere 13 0 4 20 0 13

Rørskovsarter 1 6 5 1 5 6

Kødædere 7 8 9 7 8 19

Planteædere 0 2 5 5 2 10

Altædere 4 3 6 5 2 12

Land-
fouragerende 

arter
4 2 4 7 3 11

Ikke-
vandlevende 
smådyrspisere

3 1 5 1 3 6

Fuglesamfund
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naturlige søer, som så til gengæld indbyrdes 
ligner hinanden. Blandt ynglefuglene var 29 
arter signifikant mere almindelig i spritnye 
søer, mens 19 var signifikant mere almindelige 
i naturlige søer. 

Men hvilke arter med tilknyttede føde præ
ferencer var ansvarlige for disse forskelle? Det 
var tydeligvis arter i de to ovennævnte føde
funktionelle grupper, smådyrsspisende arter 
samlet set og som vadefugle, flere arter i sprit
nye søer end i naturlige søer, mens der om
vendt var flere fouragerende arter i rørsum
pen i naturlige søer end i spritnye søer (Tabel 
1). Disse forskelle optrådte både om som
meren og for året som helhed. Derimod var 
der ingen signifikante forskelle mellem de to 
søtyper i forekomsten af arter i de fem grup
per: fiskespisende rovfugle, planteædere, alt
æd ende (omnivore) arter, arter som fourage
rer på land og, endelig, arter som æder 
små dyr uden for søerne. 

Sigtdybden i vandet var den eneste miljø
variabel, som var signifikant koblet til forskel
lene i fuglesammensætning mellem spritnye 
og naturlige søer. Sigtdybden var lavere i de 
spritnye søer end i de naturlige søer. Om det 
skyldes mere opløst og ophvirvlet organisk 
stof i vandet eller flere alger, ved vi ikke. Men 
vi hælder til, at der er mere organisk stof i 
vandet, som stammer fra den dyrkede jord 
som blev oversvømmet ved sødannelsen. 
Dette organiske stof skaber så grundlag for 
flere smådyr og føde til fuglene. 

For fuglene om sommeren bidrog 46 arter 
til 90 % af forskellen mellem de to søtyper. 
Heraf optræder 15 arter på den danske rød li
ste og 10 af dem er mere almindelige i nye 
end naturlige søer /10/. Blandt fuglene om 
sommeren er smådyrsspisende Klyde, Ske
stork, Stor Kobbersneppe Almindelig Ryle, for 
eksempel, signifikant hyppigere til stede i 
spritnye end i naturlige søer, mens Rørdrum 
og Skægmejse er hyppigere i naturlige søer 
(Tabel 2). 

Blandt hele årets ynglefugle, sommer gæ
ster, trækfugle og tilfældige gæster bidrager 61 
arter til 90 % af forskellen, og her optræder en 
lang række vadefugle hyppigere i de spritnye 
søer: Temmincksryle, Dværgryle, Krumnæb
bet Ryle, Islandsk Ryle, Sortklire, Stor og Lille 
Kobbersneppe, Enkeltbekkasin og Småspove. 
Dertil kommer Skestork og Klyde, som æder 
smådyr ude i vandet i spritnye søer. Derimod 
er Rørdrum og Skægmejse hyppigere i na tur
lige end i spritnye søer både om sommeren 
og hele året (Tabel 3).

Hvad karakteriserer spritnye søer?
Der findes altså flere arter både om somme
ren og over hele året i de spritnye søer sam

menlignet med naturlige søer. Den større 
arts  rigdom i de nyeste søer skyldes som 
nævnt flere vadefugle – adskillige ryler, klirer 
og præstekraver  der fouragerer på smådyr på 
søbunden på lavt vand, men også flere Klyder 
og Skestorke, der lever af at skimme smådyr 
fra vandet og vandoverfladen. De flere smådyr 
som fødekilde skyldes sandsynligvis et højt 
indhold af terrestrisk organisk materiale i den 
dyrkede jord fra før søen blev dannet, der nu 
omsættes og udnyttes af bakterier og smådyr 
under vand /1, 2/. Fuglene er også fri for fø
dekonkurrence fra fiskene i de allernyeste 
søer /3/. Søbunden på lavt vand bliver med 
tiden mere mineralsk og bredzonen bliver 
smallere pga. erosion fra bølgerne, der har 
tendens til at lave en skrænt ret tæt på land, så 
vadefuglene efterhånden får et mindre areal 
med færre bunddyr at fouragere på og også 
derfor går tilbage /4/. Spredning af rørsumpen 
i bredzonen indskrænker den åbne bund 
endnu mere /1/.

Nogle arter af vadefugle foretrækker at yng
 le eller oversomre i spritnye søer sammenlig

net med naturlige søer. De kommer også på 
besøg fra kystlokaliteter. Det gælder Alminde
lig Ryle, Rødben, Stor Kobbersneppe, og Stor 
Præstekrave. Men det er endnu tyde li gere, at 
de spritnye søer besøges og udnyttes som spi
sekammer for fugle, der yngler læn gere nord
 på. Det gælder Krumnæbbet Ryle, Lille Kob
bersneppe og Storspove. Flere af de 
be sø gende vadefugle er sjældne og optræder 
på den danske såvel som den europæiske rød
liste /5, 6/. Atlingand og Sangsvane forekom
mer også med forøget hyppighed i spritnye 
søer. I alt foretrækker 10 arter på den danske 
rødliste nye søer om sommeren, mens 7 arter 
fra EU’s rødliste foretrækker nye søer over 
hele året. 

Kan den høje artsrigdom i spritnye 
søer fastholdes?  
De nye søer er alle skabt på landbrugsarealer 
med nogenlunde jævnt terræn. Derfor har 
de nydannede søer gennemgående et bredt 
lavvandet areal langs søbredderne, hvor vade
fuglene kan fouragere. Med tiden er der, som 

Tabel 2. De 20 ynglende eller oversomrende arter, der bidrager med 50 % af forskellen 
mellem nye og naturlige søer om sommeren. Frekvenserne i kolonne 2 og 3 er beregnet 
som antallet af søer med fuglen divideret med det totale antal søer i kategorien. ”VF” står 
for ”Vandflade-fouragerende”. I rødliste kategorien står ”RU” for ”Regionalt Uddød”, ”NT” for 
”Nær Truet”, ”IA” for ”Ikke Analyseret”. Står der intet, opfattes arten som ikke-truet på den 
danske rødliste /6/.

Ny Sø 
Frekvens

Naturlig sø 
Frekvens

Fouragerings-
habitat

 Føde Rødliste

Klyde 0,826 0,222 Vader Smådyr

Skægmejse 0,304 0,667 Rør Altædende

Skestork 0,565 0,056 VF Smådyr Sårbar

Trane 0,391 0,722 Land Altædende

Stor 
Kobbersneppe

0,565 0,056 Vader Smådyr Sårbar

Rovterne 0,391 0,667 VF Kødædende RU

Stor 
Præstekrave

0,913 0,500 Vader Smådyr

Splitterne 0,565 0,333 VF Kødædende

Dværgterne 0,565 0,333 VF Kødædende NT

Sangsvane 0,478 0,556 Land Planteædende IA

Havterne 0,696 0,500 VF Kødædende

Rørdrum 0,478 0,556 Rør Kødædende

Bjergand 0,348 0,444 VF Smådyr IA

Atlingand 0,957 0,556 VF Altædende NT

Almindelig 
Ryle

1,000 0,556 Vader Smådyr Truet

Isfugl 0,565 0,833 VF Kødædende

Toppet 
Skallesluger

0,391 0,333 VF Kødædende

Sildemåge 0,783 0,611 VF Kødædende

Sivsanger 0,696 0,722 Rør Smådyr

Bramgås 0,652 0,778 Land Planteædende NT

Fuglesamfund
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nævnt, tendens til, at de lavvandede arealer 
uddybes af bølgerne erosion og dermed 
for   svinder. Det kan man modvirke ved på 
forhånd at lave vige og laguner eller etablere 
øer eller undersøiske barrierer et stykke fra 
land, hvor bølgernes kraft afsættes.

Man kan også modvirke dannelsen af en 
stejl erosionsbred ved at variere søens vand
stand over året, eller tørlægge søen fuldstæn
digt. Blottede fugtige sand eller mudderflader 
kan være et ideelt fourageringssted for vade
fug le som man eksempelvis kan opleve i de 
nordlige afsnit af Ølundgård Inddæmningen 
ved Odense fjord. Sommertørlægning kan 
også fremme eksistensen af små konkurrence
svage plantearter, som vi kender det fra Filsøs 
bredder /7/. Det er sædvane at holde søernes 
vandstand konstant, men i fremtiden bør man 
anvende vandstandsfluktuationer for at øge 
søernes biologiske mangfoldighed for planter 
og fugle.

Med tiden vokser bredden omkring nydan
nede søer til i en rørsump befolket af ret få 
arter af planter og fugle /1, 8/. Man kan holde 
dele af bredzonen fri for rørsump, og dermed 
skabe en mosaik af åbne og tilvoksede områ

der med hver deres flora og fauna, ved at 
sæt te kreaturer på forskellige steder; de 
mange gæs hjælper også med til at holde 
bred vegetationen lav. Vandstandsfluktuatio
ner, eksempelvis med høj vintervandstand, 
skaber også høj fysisk påvirkning af søbred
derne på de vindeksponerede dele af søen. 
Høj vintervandstand kan drukne de flerårige 
rørsumpsplanter, så deres underjordiske jord
stængler og rødder rådner. Tidligere ud nyt
te de man Tagrør til stråtage; eksempelvis som 
man kender det fra Arresø og de ferske dele af 
vestjyske fjorde. Det skabte åbne områder i 
rørsumpen, som flere planter og fugle kunne 
udnytte. Men rørskær ser vi sjældent i søer og 
fjorde nu om dage. 

Endelig er det muligt at tage yderligere ini
tiativer for at begunstige fuglene i forhold til 
de fødekonkurrerende fisk. I USA udtørrer 
man lavvandede vandområder med mellem
rum, hvorved fiskene forsvinder i et par år og 
fuglene bliver ene om at udnytte smådyrene 
som føde /9/. Os bekendt har man ikke be
nytttet sig af denne mulighed i nye danske 
søer. Måske betragtes metoden som værende 
for drastisk, selv når man giver fiskene mulig

hed for at vandre til andre vandområder i takt 
med udtørringen. Men udtørring giver fuglene 
adgang til hele søbunden og iagttagelser i 
Tjekkiet og Ungarn, hvor fiskedamme regel
mæssigt udtørres, viser, at fuglenes antal sti
ger voldsomt efter udtørring.

Da mængden af omsættelig organisk stof er 
afgørende for produktionen af smådyr til fug
le føde kunne man altså med fordel fokusere 
mere på dette aspekt. Der er andre eksempler 
fra Holland og Tyskland på, at man netop 
sikrer gode levevilkår for Stor Kobbersneppe 
ved at opretholde en gammel praksis med at 
tilføre fast staldgødning til engene fremfor at 
overspule dem med flydende gylle, som dræ
ber smådyrene og er uden fødeværdi /10/.

Der er således mange muligheder for at 
fastholde de artsrige betingelser for fuglene, 
som kendetegner spritnye søer. Kreaturgræs
ningen er den mest benyttede, men der er 
mange flere metoder på paletten.
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Tabel 3. De 26 ynglende-, trækkende og flakkende arter, der bidrager med 50 % af forskel-
len mellem nye og naturlige søer. Frekvenserne i kolonne 2 og 3 er beregnet som antallet 
af søer med fuglen divideret med det totale antal søer i kategorien. ”VF” står for ”Vandflade-
fouragerende”. I rødliste kategorien ”NT” for ”Nær Truet”. Hvis der ikke står noget, indikerer 
det, at arten opfattes som ikke-truet på den europæiske rødliste (EU27) /5/.

Ny Sø 
Frekvens

Naturlig sø 
Frekvens

Fouragerings-
habitat

Føde Rødliste

Temmincksryle 0,957 0,333 Vader Smådyr

Islandsk Ryle 0,783 0,222 Vader Smådyr

Klyde 0,870 0,333 Vader Smådyr

Dværgryle 0,739 0,222 Vader Smådyr

Krumnæbbet 
Ryle

0,739 0,278 Vader Smådyr Sårbar

Nilgås 0,739 0,333 Land Planteædende

Stor 
Kobbersneppe

0,609 0,111 Vader Smådyr

Lille 
Kobbersneppe

0,696 0,333 Vader Smådyr Truet

Småspove 0,870 0,444 Vader Smådyr

Skestork 0,565 0,111 VF Smådyr

Rovterne 0,391 0,667 VF Kødædende NT

Rørdrum 0,478 0,722 Rør Kødædende

Splitterne 0,565 0,333 VF Kødædende

Sortklire 1,000 0,500 Vader Smådyr NT

Knortegås 0,565 0,333 Land Planteædende

Dværgterne 0,565 0,389 VF Kødædende

Enkelbekkasin 0,522 0,278 Vader Smådyr

Havterne 0,739 0,500 VF Kødædende

Kortnæbbet 
Gås

0,739 0,500 Land Planteædende

Skægmejse 0,522 0,833 Rør Altædende

Trane 0,522 0,944 Land Altædende

Sædgås 0,522 0,833 Land Planteædende

Snespurv 0,478 0,167 Land Altædende

Sølvhejre 0,565 0,944 VF Kødædende

Sivsanger 0,696 0,722 Rør Smådyr

Sorthovedet 
Måge

0,391 0,222 VF Kødædende
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