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Geografisk placering og fysisk design
Søer er fåtallige i visse egne af landet af na
tur  lige årsager og som følge af historiske 
af vandinger. I søfattige regioner som Vendsys
sel, Hanherred og det østlige Thy er nye søer 
derfor særligt velkomne. Nærings og kalkfat
tige søer kan oprettes eller genoprettes på 
sandbunde i Vestjylland og i klitterne i Nord
jylland, hvor der er potentiale for etable ring 
af sjældne og rødlistede arter af planter og 
smådyr. Næringsfattige, kalkrige søer dan net 
ved råstofgravning og indsivning af næringsfat
tigt grundvand tilbyder levesteder for krans
nålalger, en stor gruppe med mange truede 
arter. Etablering af bynære søer bidra ger til et 
voksende folkeligt ønske om flere rekreative 
muligheder og naturoplevelser.

Ved etablering af nye søer kan en uregel
mæs sig kystlinje med vige og holme samt øer 
ude i søen fremme artsrigdommen af planter 
og fugle. Søens beliggenhed, størrelse og fysi
ske udforming er ligeledes afgørende for en 
forudsigelig omlejring og resuspension af 
sedi ment, som kan føre til omfattende eks
port af organisk stof og fosfor med udløbet fra 
søen eller omflytning af sedimentpartikler fra 
bølgeeksponerede, lavvandede områder til 
stil le stående, dybe områder i søen på blot ét
to år. Et hensigtsmæssigt fysisk design af nye 
søer kan øge deres økologiske kvalitet og 
sandsynligheden for et succesfuldt resultat.  

Vandkvalitet og næringsstoffer
Vandkvaliteten i en ny sø afhænger af omgi vel
serne, jordbunden og designet. Den sik reste 
vej til at opnå en ny sø med en god vandkva
li  tet er at etablere den i et opland med en 
stor andel udyrket areal, så næringstilførslen 
udefra bliver lav. Især lav tilførsel af fosfor er 
vigtig. Kommer søen til at ligge på en nærings
rig jord, kan topjorden med fordel graves bort 
for at minimere udslippet af næringsstoffer fra 
den oversvømmede jord til søvandet. 

Fjernelse af topjord er imidlertid dyrt. Alter
native løsninger på at mindske næringsudslip
pet fra den oversvømmede jord kan være for
behandling som dybdepløjning, sandcapping 
eller tilsætning af jernforbindelser til jorden, 
som kan binde fosfor. Disse metoder er 
endnu ikke afprøvet i fuld søskala, men har 
vist markante positive effekter i længereva
ren de målinger på jordkerner i laboratoriet.

Fosforfrigivelsen fra sedimentet er især stor 
umiddelbart efter etablering af en ny sø, men 
udgør ikke nødvendigvis et vedvarende pro
blem med mindre søen har en langsom vand
udskiftning og/eller en stor mobil nærings
pulje i sedimentet. Derfor bliver det 
af gø rende at sikre en lav næringstilførsel ude
fra, hvis vandkvaliteten i den nye sø skal blive 
god. De mest næringsfattige søer opstår i 
råstofgrave, hvor topjorden er fjernet, sedi
mentet er næringsfattig mineraljord og hvor 
vandet ofte er næringsfattigt grundvand fra et 
lille opland. Potentialet for at opnå og lang
tids sikre næringsfattige søer i råstofgrave kan 
udnyttes meget bedre i fremtiden. 

Ved i højere grad at inddrage karakteristika 

for de udgravede søer i designet af fremtidige 
nye søer vil der kunne etableres egentlige næ
ringsfattige søer. Truslen mod biodiversi teten 
pga. de historiske afvandinger og eutro fiering 
af søer kan derfor modvirkes ved eta blering af 
nye søer, endog næringsfattige søer.

Tab af drivhusgasser
Nye søer fjerner ved sedimentation en del af 
det organisk kulstof, som tilføres med vand
løb. Udveksling af CO

2
 mellem søoverfladen 

og luften kan på årsbasis gå begge veje, hvori
mod metan og lattergas udelukkende afgasses 
fra søen til luften. I vores sommermålinger i 
de nye søer dominerede metanafgasning den 
samlede drivhusgasbalance udtrykt i CO

2


ækvi  valenter, men vi ved ikke i hvilket omfang 
dette også gælder for hele året. Etableres søen 
på en dyrket lavbundsjord, hvor CO

2
tabet til 

luften er meget stort, vil etablering af søen 
sandsynligvis bidrage til et markant lavere 
drivhusgasudslip i langt de fleste tilfælde.

Biodiversitet og rekrative interesser
Vandplanter – Arealdækningen af vandplan
ter i nye søer viste sig at være tæt knyttet til 
det belyste areal, som i sig selv stiger med 
vandets klarhed og lavere vanddybder. De 
fleste undersøgte nye søer er næringsrige og 
lavvandede. De opnåede hurtigt, efter énto 
vækstsæsoner, den størst mulige planteudbre
delse i tæt overensstemmelse med det belyste 
bundareal. Vi forventer dog, at planterne 
ud bredes langsommere i næringsfattige søer 
med sandbund, men selv her taler vi om få år 
for at opnå høj arealdækning.  Artssammen

Sådan kan nye søer planlægges

Studierne af de nye søer har omfattet mange forhold. De har bidra get til 

en bedre forståelse, som har skabt et meget bedre grundlag for at plan

lægge og forudse kvaliteten af nye søer.  Her følger nogle vigtige anbe

falinger med hensyn til placering, fysisk design, vandkva litetet og biodi

versitet i nye søer. Formålet og udgangspunktet for etablering af nye 

søer varierer meget, og det påvirker naturligvis valgene. 
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sætningen og arternes hyppighed ændrer sig 
med søernes alder.

Den lokale artsrigdom af vandplanter steg 
med det bevoksede areal og blev påvirket 
posi tivt af en bugtet søbred og negativt af et 
stigende fosforindhold. De undersøgte søer 
havde udbredt tilstedeværelse af høje næ
rings krævende arter. Men inddragelse af rå
stof søer og andre søer med klarere vand og la
vere næringsindhold sikrede også 
tilstede  værelse af mere nøjsomme arter, så de 
31 søer rum me de samlet set imponerende 72 
arter af vandplanter, heriblandt ti arter af 
krans nålalger. Med tilstrækkelig variation af 
miljøfor holdene mellem søerne kan en stor 
andel af den nationale artspulje af vandplanter 
således være repræsenteret i endog ret få 
søer.

Fisk – Hundestejler kan dominere fiske
sam fundet i de første år i en ny sø, men er der 
kontakt til nabosøer eller til vandløb vil de 
fleste almindelige arter hurtigt indvandre og 
etablere pæne bestande efter 23 år. Rovfisk 
som Aborre og Gedde kan være noget forsin
kede i deres indvandring og formering. Af 
hensyn til nye søers vandkvalitet og trofiske 
struktur bør man være opmærksomme på, at 
rovfiskene får opbygget gode bestande. En 

sammenligning mellem mange nye og na tur
lige søer viste dominans af de samme tre arter 
 Skalle, Aborre og Gedde  men også en stør
 re repræsentation af Karusse og Suder samt 
udsatte Guldfisk og Karper i nye søer sam
menlignet med naturlige søer. Billedet var det 
modsatte for Brasen, Flire og Hork, som oft
ere var til stede i naturlige end i nye søer.  

Artsrigdommen i den enkelte sø afhænger 
af artsrigdommen i det opland, som den ligger 
i. Korrigeres for denne effekt ved at beregne 
søernes relative artsrigdom i forhold til oplan
dets, fandt vi et maksimum i artstallet ved pH i 
søvandet omkring 8; i surt og kalkfattigt sø
vand med pH 46 var artstallet lavt. Artstallet 
steg med søernes klorofylindhold som tegn 
på øget næringsrigdom og primærproduktion. 
Det er kendt, at individtallene også stiger mar
kant med øget primærproduktion. Udover 
markante effekter af pH og eutrofiering steg 
artstallet med søers centrale beliggenhed i det 
hydrologiske netværk og med deres areal. 
Men ved høj eutrofiering faldt artstallet. De 
fleste fiskearter er vidtudbredte i søerne, så vi 
giver ikke særlige anbefalinger for at opnå høj 
artsrigdom af fisk ved etabling af nye søer.

Fugle – Vi fandt flere arter og især flere 
vade fugle i helt nye søer end i naturlige søer. 

En bugtet søbred og øer ude i søen øger erfa
rings  mæssigt fugletætheden. Adskillige sjæld
 ne arter forekom oftere i helt nye end i na tur
li ge søer. Med øget søalder blev vadefug lene 
færre, mens rørsumpens arter blev flere, fordi 
bredzonen vokser til i bl.a. rørsump. De nye 
søer er ledsaget af store fugletætheder, fordi 
tilgangen på smådyr er rigelig og fiskene, som 
fødekonkurrenter til fuglene, ikke er fuldt eta
blerede i søernes allertidligste år. Skal fugle
rigdommen fastholdes over tid skal dele af sø
bredden holdes åben og tilgængelig for 
vade fugle. Lavvandede søer med ret klart vand 
og mange vandplanter er dog kendte for at 
have vedvarende høje artstal og tætheder af 
fugle. 

Fødekæder – Fødekædernes sammensæt
ning fra fytoplankton til rovfisk kan vurderes 
ved analyse af stabile kulstof og kvælstofiso
toper. Rsultaterne viser, at fødekæderne bliver 
længere med øget næringsrigdom målt som 
koncentrationen af totalfosfor. Forklaringen 
kan være, at der generelt bliver et større føde
grundlag, som skaber tilstrækkeligt med 
ener gi til de store rovfisk placeret øverst i fø
de kæden. Omvendt bliver fødekæderne kor
te re med stigende plantedække på søbunden 
eller volumen af søvandet udfyldt med planter 
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– i hvert fald inden for de niveauer af plante
dæk ke, vi har undersøgt. Fødekæderne er 
altså generelt mere sammenpressede i klar
vandede, planterige søer, hvor der er få ægte 
rovfisk, mens alle fiskearter æder på omtrent 
samme niveau i fødekæderne. En sø med en 
god blanding af åbent vand og plantedække 
vil give bedre plads til rovfisk og dermed øget 
kontrol fra predatorer placeret øverst i fø de
kæden på de underliggende niveauer. 

Fødekædestudierne peger også på, at føde
kæderne i nye søer på mindre end 5 år når 
samme overordnede sammensætning som i 
naturlige, ældre søer. Dette resultat støtter 

vores separate analyser af planter og fisk, som 
også peger på en udvikling af ”modne” plante 
og fiskesamfund, når søerne er ganske få år 
gamle. 

Rekreative interesser  Nye søer er popu
lære. De besøges i stort omfang af lystfiskere, 
naturinteresserede, motionister eller folk, der 
blot er ude for at gå en tur. Fugleobservatio
ner fra nye søer indrapporteres således årligt i 
mange tusinder på Dansk Ornitologisk Fore
nings database; Årslev Engsø i udkanten af 
Århus har allerflest observationer af alle dan
ske fuglelokaliteter. Bynære søer er generelt 
vigtige natur og rekreative områder for bor

gerne. Nye søer bidrager til en stor mangfol
dighed af arter, især når de varierer indbyrdes 
i næringsrigdom og beliggenhed. I flere til fæl
 de sikrer de overlevelsen af meget sjældne og 
stærkt truede arter; eksempelvis Krybende 
Søpryds tilstedeværelse i den nye Filsø, se 
foto. Nye søer beriger på talrige måder natu
ren og landskabet i Danmark
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