
Biomanipulation i Søndersø – fra algegrøn til sommerklar 
på seks måneder!

Søndersø er en 123 ha stor, middeldyb sø beliggende ved Værløse i Nordsjælland. Søen har gennem en årrække haft et lavt næringsniveau, uden at vandet er klaret 
op, og gentagne undersøgelser gennem årene har vist, at søen rummede en fiskebestand præget af mange småskaller og brasener, som påvirkede søens miljøtilstand 
negativt og fastholdt søen i en uklar tilstand. Dette var baggrunden for, at søen i den seneste vandplan blev udpeget til sø-restaurering gennem biomanipulation 
bestående i en gennemgribende regulering af fredfiskebestanden. 

Furesø Kommune iværksatte sørestaureringen i 
2014, og opfiskningen forløb i perioden april 2014 
– maj 2015. I alt blev der fjernet godt 38,5 tons 
fredfisk primært gennem et intensivt vodfiskeri 
gennem sommer og efterår 2014 med de to 
vodbåde ”Knold” og ”Tot”.

Allerede i efteråret 2014 klarede 
vandet op, og i 2015 varierede 
sigtdybden mellem 3 m og 5 m 
det meste af året med en 
sommermiddel på 4,0 m mod 
omkring 1 m i årene forud for 
restaureringen. Sommermiddel af klorofyl-a 

faldt fra 30 µg/l til 6 µg/l .

Sommermiddel af totalfosfor 
blev reduceret fra 20 µg/l til 
14 µg/l.

Opfiskningen blev evalueret gennem fiskeunder-
søgelser før- under- og efter opfiskningen, og 
skønsvist 89 % af fredfiskene blev fjernet 
hovedsageligt i perioden juni-november 2014

Undervandsvegetationens udbredelse øgedes 
fra 20 % i 2013 til 46 % i 2015 og dybdegræn-
sen fra 3,2 m til 5,1 m.

I 2015 er Søndersø således gået fra at være en sommeruklar sø til at 
være en af Danmarks reneste søer, både hvad angår vandets 

klarhed og vandets indhold af plantenæringsstoffer. Der er således 
tydeligvis sket et skifte i søens biologiske struktur, og sigtdybden er 

blevet  forbedret til et niveau, som man ville forvente i en sø i 
biologisk balance.

Mængden af suspenderet stof i 
søvandet var helt usædvanlig 
lav i hele 2015.

Sommermiddel af totalkvælstof var 
væsentligt reduceret til 467 µg N/l.

Ud fra fiskeundersøgelsen i 2013 blev 
fredfiskebestandens biomasse vurderet til 49 
tons, og en opfiskningsplan blev beregnet i 
forhold til den planlagte indsats.
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