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Baggrund
Mange danske søer er i en dårlig forfatning. 
I Miljøstyrelsens nyeste basisanalyse af de 
danske søer omfattet af vandrammedirektivet 
vurderes kun 1/4 at opfylde kravet om mindst 
god økologisk tilstand /1/. Oftest skyldes den 
ringe tilstand, at søerne stadigvæk modtager 
for mange næringsstoffer fra det omgivende 
opland, men der er også mange tilfælde, hvor 
indgreb i søens interne forhold er nødvendigt 
for at kunne forbedre tilstanden inden for en 
tidshorisont fastsat af vandrammedirektivet. 
Disse indgreb – eller restaureringer – har i 

Danmark typisk rettet sig mod fiskebestanden 
samt i nogle søer mod at begrænse frigivelsen 
af fosfor fra søernes sediment. 

Der er gennem årene gennemført mange 
restaureringer af danske søer, som takket 
være opfølgende moniteringer også kan bru
ges til at blive klogere på, hvordan fremtidige 
restaureringer bedst gennemføres /2, 3/. Der 
er dog stadigvæk mange uafklarede forhold og 
bagvedliggende mekanismer, som kun er 
svagt belyste. Det gør det vanskeligt at drage 
klare konklusioner fra de tidligere restaurerin
ger og derved optimere gennemførelsen af 
fremtidige restaureringer. 

Nye problemstillinger er også kommet til, 
for eksempel i forhold til søernes rolle om
kring optag/udledning af drivhusgasser eller i 
forhold til en mere cirkulær tankegang og 
genanvendelse af fosfor. Fosfor kan blive en 
mangelvare allerede inden for de næste 50
100 år og en ressource, som vi skal værne om 

/4/. Det virker paradoksalt, at mens fosfor er 
en begrænset ressource i den globale fødeva
re produktion, så lider mange søer under for
højede fosforkoncentrationer, der fører til høj 
vækst af planktonalger og ringe vandkvalitet. 

På baggrund af dette påbegyndte vi i 2020 
en omfattende karakterisering af Ormstrup Sø 
med henblik på at give en grundig beskrivelse 
af dens tilstand før dens restaurering og på 
sigt med henblik på at fjerne og genanvende 
fosfor fra sedimentet.

Den næringsrige Ormstrup Sø
Ormstrup Sø er en lavvandet (middeldybde 
2,3 m, maksimumsdybde 5,5 m) og 12 hektar 
stor sø beliggende i Midtjylland (Figur 1). 
Den har et lille opland uden større tilløb og 
med forholdsvis langsom vandgennemstrøm
ning, der primært finder sted i vinterhalvåret. 
Ormstrup Sø er meget næringsrig – især hvad 
angår fosfor – og med en ringe vandkvalitet 

Ormstrup Sø: fremtidens restaureringer

Sørestaurering kan være et nødvendigt redskab til at skabe en bedre 

vandkvalitet i søer, men forstår vi mekanismerne godt nok, og hvor

dan sikres de bedste resultater? Hvis restaureringen målrettes fosfor

frigivelse fra sedimentet, kan cirkulære principper så anvendes, hvor 

den fosfor, som er skadelig for søen, men samtidigt en kritisk be

grænset ressource i en nær fremtid, kan udnyttes?
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Fig. 1. Ormstrup Sø og dens placering (markeret med 1) lidt syd for Bjerringbro.
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og masseforekomst af blågrønalger. Lave 
kon centrationer af uorganiske kvælstoffor
bin delser og høje koncentrationer af fosfat 
store dele af året tyder på, at algernes vækst i 
høj grad er kvælstofbegrænset. Undervands
planter er stort set fraværende. Den sommer
gennemsnitlige sigtdybde ligger typisk mellem 
1,2 m og 1,7 m /5/.

Analyser af sedimentets planterester ned til 
1,8 meters dybde (ca. tre tusind år tilbage i 
tid) tyder på, at søen tidligere har været klar
vandet og haft bestande af blandt andet sort
grøn brasenføde, som i dag kun findes i få 
danske kalk og næringsfattige søer. De stør
ste ændringer har fundet sted inden for det 
seneste århundrede, hvor der indtil for relativ 
kort tid siden har været undervandsplanter i 
søen og derfor mere klarvandede forhold end 

i dag.
Søen er udpeget som én af de 24 søer, som 

jf. Miljøstyrelsens seneste vandområdeplaner 
skal restaureres. I efteråret 2020 er der igang
sat en opfiskning af fredfisk (mest skaller) 
med henblik på at forbedre søens tilstand på 
kort sigt. Søens fiskebestand domineres af 
skaller både antalsmæssigt (93 %) og vægt
mæssigt (64 %). Ved opfiskningen blev der 
fjernet 4 tons skaller, svarende til omkring 70 
% af den estimerede biomasse. Opfiskningen 
fortsætter i 2021.

Omfattende og detaljerede  
undersøgelser
I løbet af 2020 er der gennemført en række 
undersøgelser i Ormstrup Sø med en hidtil 
uset detaljeringsgrad og prøvetagningsfre

kvens (tabel 1). Hovedformålet har været øge 
den forskningsmæssige forståelse og baggr
und for at gennemføre sørestaureringer i Dan
mark samt på sigt at vurdere mulighederne for 
at fjerne og genanvende fosfor fra søsedimen
tet. I denne artikel giver vi en lille smagsprøve 
på nogle af de mange undersøgelser, der blev 
gennemført i 2020. 

For nogle parametre – blandt andet de 
vandkemiske – har prøvetagningsfrekvensen 
været ugentlig, og det giver en unik mulighed 
for at studere og vurdere de korttidsændrin
ger, der finder sted i søen på mange områder. 
I de fleste danske søer tages kun månedlige 
prøver om sommeren, og hvis det havde 
været tilfældet i Ormstrup Sø, kunne billedet 
af søen have været noget anderledes og langt 
vanskeligere at tolke. Det giver vigtige erfarin
ger og ny viden, der kan anvendes til at tolke 
og vurdere sikkerheden på data fra mindre in
tensivt undersøgte søer.

Midlertidige lagdelinger
En af erfaringerne fra målingerne i 2020 er, 
at ilt og opblandingsforholdene i Ormstrup 
Sø er meget dynamiske. Flere gange i løbet af 
sommeren afslørede de højfrekvente målinger 
markante ændringer i bundvandets iltindhold 
(Figur 2). Ændringerne skete inden for kort 
tid, ofte få dage eller endda inden for timer. 
Eftersom mange danske søer ikke morfologisk 
adskiller sig væsentlig fra Ormstrup Sø, er 
der grund til at tro, at de dynamiske opblan
dingsforhold, der ses i Ormstrup Sø, kan være 
almindelige fænomener også i mange andre 
danske søer. 

Udviklingen af stejle iltgradienter ned mod 
bunden på trods af den relative lave vand
dybde påvirkede eksempelvis bundvandets 

Ormstrup Sø

Fig. 2. Målinger af iltindhold (3,8 meters dybde) fra bøjen placeret på det dybeste sted i søens østlige ende d. 29. juni – 29. juli 2020.  
Til højre er vist billeder af bøjen på søen og før den blev udlagt.

Fig. 3. Fosfor- og kvælstofkoncentrationer i Ormstrup Sø gennem 2020. ”Bund” er prøver 
udtaget i 4 meters dybde, og ”Overflade” er prøver taget i 0,2 m’s dybde.
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Ormstrup Sø

ophobning af fosfat og ammonium, som i 
forbindelse med opblandingen omkring 1. juli 
2020 pludselig reduceres (Figur 3). De midler
tidige lagdelinger påvirker også frigivelsen af 
metan, der er en kraftig drivhusgas, og som 
især ophobes i bundvandet under lagdeling. 
Det er estimeret, at der i forbindelse med op
blandingshændelsen omkring 1. juli blev fri
givet metan i mængder, der omregnet til CO

2


ækvivalenter svarer til 35.000 km’s bilkørsel. 

Opbygningen af iltfrie forhold i store dele af 
bundvandet må også forventes at påvirke 
fiske bestandens adfærd, hvilket foreløbige ad
færdsanalyser bekræfter. 

Sedimentet
Sedimentet i Ormstrup Sø er undersøgt 
grun digt med henblik på en fremtidig op
pumpning. Dette er blandt andet sket via 
sonaranalyser, der genererer en oversigt over 

sedimentets densitet (Figur 4). Analyserne 
viser generelt et ret homogent sediment i de 
øverste lag, men også at der ligger mere blødt 
sediment i den mere vindbeskyttede vestlige 
ende. Sonarkortet har dannet baggrund for 
udvælgelsen af 36 sedimentstationer og efter
følgende udvælgelsen af 5 stationer, som er 
fulgt intensivt i 2020. 

Sedimentet i Ormstrup Sø har høje koncen
trationer af fosfor – især i de øverste 20 cm og 

Emne Indhold og omfang

Næringsstofbalance Måling af vand og næringsstoffer i indløb og afløb

Næringsstoftilførsel via fugle Vildkameraer flere steder langs søen

Profilmålinger Profiler af temperatur, ilt m.m. ugentlig på flere stationer i søen

Højfrekvente profilmålinger fra bøje Målinger hver 15. min. af ilt (overflade og bund), temperatur (fire dybder) 

Vandkemiske forhold Centrale næringsstoffer (P, N, m.m.), klorofyl, sigtdybde

Sedimentationsrate Sedimentationsfælder flere steder i søen

Sediment, næringsstoflux Laboratoriemålinger af frigivelse af næringsstoffer flere steder i søen

Sediment, diffusion Anvendelse af DGT-profilmålinger i overfladesediment

Planktonundersøgelser Planteplankton, dyreplankton (littoral og pelagisk)

Drivhusgasser Måling af frigivelse af CO2, N2O, metan fra 40 stationer

Drivhusgasser Frigivelse i forbindelse med temporære lagdelinger

Undervandsplanter Transektundersøgelser og anvendelse af sonar

Makroinvertebrater Littorale og bentiske prøver flere steder i søen

Fødekædeanalyser Via stabile isotoper af centrale fødeemner

Frøspireforsøg, undervandsplanter Inkubation af sediment fra forskellige dybder

Fisk, bestandssammensætning Standard monitering og ”fangst, mærkning, genfangst”-analyser

Fisk, fekunditet Ægproduktion gennem ugentlige indsamlinger af kønsmodne skaller

Fisk, rekruttering Rekrutteringsmønstre kortlægges (elfiskeri og pushnet)

Fisk, adfærd Mærkning og 24/7-overvågning af fiskebestandens aktivitet og adfærd

Fisk, fødeundersøgelser Månedlige maveundersøgelser

Opfiskning Indtil videre er ca.4 tons skaller opfisket for at opnå klarvandede forhold

Modellering (Digital Twin) Start på opsætning og udvikling af en mekanistisk model

Tabel 1. Undersøgelser i Ormstrup Sø 2020. Flere er med ugentlige prøvetagninger. Andre hver 14. dag eller månedligt. Automatiske målin-
ger i en dybdeprofil opsamler data hvert 15. minut.

Figur 4. Venstre: sonarkort fra sedimentet i 60-100 cm sedimentdybde. Jo lysere farve, des blødere sediment. Højre: Totalfosforprofil fra en 
af de 36 stationer i Ormstrup Sø.
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i særdeleshed i de øverste par centimeter, 
hvor der er koncentrationer på 89 mg/g tv 
(Figur 4). Dette er meget højt sammenlignet 
med næsten alle andre danske søer. Langt 
størstedelen af fosforen i det øverste sediment 
er bundet til jern eller i organiske Pforbindel
ser og dermed i mobile puljer. Som vist i figur 
3, giver dette anledning til en betydelig intern 
fosforfrigivelse og opbygningen af høje fosfor
koncentrationer i søvandet, især i bundvandet 
om sommeren. Dette er bekræftet via både 
fluxforsøg, hvor der måles meget høje frigi
velsesrater og via analyser af porevandskon
centrationer. 

Fiskeadfærd
Fisk spiller en stor rolle for søers miljøtilstand, 
og fiskebestanden overvåges derfor nøje 
(Tabel 1). Særligt fokus er der på fiskenes 
adfærd, hvor den indsamlede viden skal 
hjæl pe med at optimere fremtidige sørestau
reringstiltag. Adfærdsundersøgelserne kan her 
indikere, hvornår opfiskningen mest effektivt 
udføres, f.eks. hvis fiskene stimer sammen i 
søens afløb i løbet af vinteren. 

Fiskenes adfærd er undersøgt via et unikt 
setup, der omfatter 20 lyttestationer opstillet 
langs søens bredder. Herved er det muligt 
kontinuerligt at bestemme den aktuelle posi
tion af særligt mærkede fisk overalt i søen. I 
alt er 133 fisk blevet mærket med akustiske 

transmittere i 2020 (primært skaller og ged
der), og fiskene udviser generelt stor mobi li
tet. Et eksempel er vist i Figur 5, der illustre
rer, hvordan en gruppe mærkede skaller 
be  væ gede sig d. 1. april 2020.  Denne dag 
opholdt skallerne sig i meget høj grad i søens 
østlige ende. 

Der er også opsat en antennestation i søens 
afløb, der registrerer, når fisk mærket med 
såkaldte PITmærker passerer ind og ud af 
søen. Vinterstimer, hvor tusindvis af fisk sam
les i søers afløb og tilløb i de kolde måneder, 
er beskrevet for en række danske søer, og en 
bedre forståelse af timing og mekanismer for 
denne adfærd er relevant ved planlægning og 
optimering af fremtidige opfiskningsindsatser. 
I 2020 blev ca. 1000 fisk PITmærket i Orm
strup Sø og deres vandringer kortlagt. Forelø
bige analyser peger på, at søens skaller og 
øvrige fisk kun i korte perioder og i mindre 
omfang bruger afløbet som tilholdssted. Det 
skyldes formodentlig den ringe afstrømning 
fra søen. Kortlægningen fortsætter i 2021 og 
2022. 

Perspektivering
I den nationale overvågning af danske søer 
udføres et vigtigt og dedikeret arbejde for at 
indsamle data fra mange søer. Det giver en 
rigtig god oversigt over deres overordnede 
tilstand og udvikling, men indsamlingen af 

data rettes i stigende grad mod de forplig ti
gelser, som Danmark har eksempelvis i for
hold til vandrammedirektivet. Det påvirker 
både frekvens og omfang. For at øge vores 
forståelse af de vandkemiske og økologiske 
sammenhænge i søer er det vigtigt, at der 
gennemføres grundige og tilbundsgående un
dersøgelser af hele økosystemer som i Orm
strup Sø. Hermed kan den vidensbaserede 
forvaltning af vore søer forbedres.

Undersøgelserne i Ormstrup Sø fortsætter 
også de kommende år, og her bliver det inter
essant at se, hvordan de mere klarvandede 
forhold opnået via opfiskningen påvirker alle 
de processer og økologiske forhold, som blev 
undersøgt i 2020. Samtidigt vil der også igang
sættes undersøgelser, der skal belyse mulig
hederne for at fjerne og genanvende fosfor fra 
søens sediment. Således er der indledningsvis 
igangsat planteforsøg for at teste sedimentets 
anvendelighed som Pgødning, der har vist, at 
sedimentet gav en meget fin plantevækst (Fi
gur 6). I det fremtidige arbejde vil der blive 
opsat en detaljeret dynamisk model for søen, 
der kan anvendes til at forudsige effekten af 
forskellige indgreb og overføre erfaringerne 
fra Ormstrup Sø til andre søer. Derudover vil 
der også været øget fokus på samfundsøkono
miske og formidlingsmæssige aspekter.

Undersøgelserne i Ormstrup Sø er finansieret af  

Poul Due Jensens Fond.
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Ormstrup Sø

Fig. 6. Vækstforsøg med tomatplanter. Venstre: +kunstgødning, midten: ingen tilsætning, 
højre: +sediment fra Ormstrup Sø.

Fig. 5. Eksempel på bevægelser af skaller i Ormstrup Sø d. 1. april 2020 fra kl. 12.00 til 
18.00. Hver farve repræsenterer en skalle.


