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Historik 

•  Søerne opstået ved tørve- 
og lergravning i 1800-tallet 
og begyndelsen af 1900-
tallet. 

•  1842-1899 

•  Ca. år 1900 

•  1900 – 1971 

•  Luftfoto 2017 

•  Område bebygget ca. 1910 
– 1930. 
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Historik 
 Spildevand + belastning	

•  Frem til 1942 udledtes 
mekanisk renset 
spildevand. 

•  Efter 1942 – kraftigt 
belastet med 
regnbetingede overløb. 

•  I mange år andefod-
ring med ca. 5-10 kg 
brød pr. dag, indtil 
1998. 

•  I dag færre overløb til 
søen og fodringen er 
reduceret. 
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Historik 

Søer er i dag: 

•  En bynær sø 

•  Villakvarter 

•  Mange bredejere – 76 
matrikler 

•  Benyttelse/beskyttelse 
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Bassin 1 

Bassin 2 



Vandsystem 
 Hvor kommer vandet fra?	

•  Topografisk opland 

•  Baseret på højdekurver 

•  Mest retvisende i oplande 
uden bebyggelse og 
kloakering…… 
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Vandsystem 
 Hvor kommer vandet fra?	

•  Topografisk opland: 81 ha 

•  Reelt opland formentlig mindre 

•  Vandtilførsel fra: 
•  Nedbør direkte på søen 

•  Nedbør på opland 

•  Tagvand, dræn, overfladevand 

•  Småsøer i oplandet 

•  Grundvand?  

•  Regnbetingede udløb  
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Punktkilde Navn År Beregningsmetode Nedbør (mm) Vand (m3/år) BI5 (kg/år) COD (kg/år) N (kg/år) P (kg/år)

Vi R15F 2016 RBU niveau 3 beregning 650 1.774 58,5 230,6 19,5 4,9

Vi R15R 2016 RBU niveau 3 beregning 650 212 1,1 4,3 0,4 0,1

Vi R62F 2016 RBU niveau 3 beregning 650 235 7,8 30,6 2,6 0,6

Vi R62R 2016 RBU niveau 3 beregning 650 1.541 50,8 200,4 16,9 4,3

Vi R63F 2016 RBU niveau 3 beregning 650 17 0,5 2,1 0,2 0

Vi R63R 2016 RBU niveau 3 beregning 650 338 1,7 6,7 0,6 0,2

Vi R66 2016 RBU niveau 3 beregning 650 7.214 36,1 144,2 14,4 3,6



Vandsystem 
 Hvor løber vandet hen?	
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Sortemosen 

Mølleåen 

Kollelev Mose 



Vandsystem 
 Hvor løber vandet hen?	
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Kloakkort: komplekst system med 
mange forbindelser mellem sø, 
vandløb og kloaksystem……… 



Restaureringsforsøg 

•  Sidst i 1990’erne: ønske og 
interesse fra lokale borgere. 

•  Lyngby-Taarbæk indgik i 
projektet og opstillede en 
målsætning for søen: 

•  Flere forskningsinstitutioner 
indgik i projektet. 
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Restaureringsforsøg 
 Jernbehandling, beluftning og biomanipulation 1997-1999	

•  1997, bassin 3 jernbehandles med okker fra 
vandværk, der blev tilsat i sedimentet. 
Resultat: Ingen effekt. 

•  Nyt forsøg 1997 – Jernklorid tilsættes 
vandfasen. Resultat: Fosfor forsvandt, men 
vandet blev iltfattigt og rødfarvet. 

•  Stadig 1997 – beluftningsanlæg etableres, 
hvilket øger iltindhold og reducerer 
rødfarvning. 
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Restaureringsforsøg 
 Jernbehandling, beluftning og biomanipulation 1997-1999	

•  1998 – 1999: Jernklorid tilsættes bassin 2. 
Resultat: Fald i fosfor, men igen rødfarvning 
af vandet. 

•  Jernbehandling opgives. 

•  Opfiskning af 2,5 tons skidtfisk og 
udsætning af 300 kg rovaborrer i 1998-99. 

•  Effekten var forsvundet efter 3 år. 

•  Skæring af åkander i perioden 1999 – 2004, 
med formål at sikre bedre lys ved bunden 
og reducere tilgroning (rekreativt). 
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Restaureringsforsøg 
 Aluminiumbehandling og ny biomanipulation 2003 - 2005	

•  Bassin 1 og 2 blev Al-behandlet i 2003.  

•  Resultatet var klart vand og mindre fosfor, 
men også spredt fiskedød 

•  I 2004-05 blev søen igen biomanipuleret. 2,2 
tons skidtfisk blev fjernet 

•  Biomanipulationen resulterede i en opklaring 
af vandet i sommeren 2005. 

•  I 2004-05 forsøg med udplantning af 
undervandsplanter i netbure. Planterne 
forsvandt dog efter burene blev fjernet. 

•  Efter 2005 – ingen restaureringstiltag…… 
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Restaureringsforsøg 
 Vandplaner og nye restaureringsmuligheder (> år 2005)	

•  Indgik i 1. generations 
vandplaner (2009 – 
2015) 

•  Målopfyldelse i disse 
planer (2006-data) 

•  Er pt. udgået af den 
statslige vandplan-
lægning. 

•  Mange gode 
oplysninger om søen 

14 



Hvordan har søen det så i dag? 
 Undersøgelser - vidensgrundlag	

•  1962:   Fiskeundersøgelse 

•  1998 – 2004  Talrige undersøgelser ifm. restaurering 

•  2004 + 2005:  Fiskeundersøgelser 

•  2010 – 2014:  Vandkemiske undersøgelser 

•  Nov. 2014:  Bredvegetation 

   Solidt datagrundlag 
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Jo tak, ganske 
udmærket, selvom 
jeg glæder mig til 

det bliver lidt 
lunere…… 



Nuværende og tidligere tilstand 
 Status	

•  Positiv effekt af restaureringer i 2003 – 2014, sigtdybden 
aftager dog de seneste år. 

•  Bassin 3 er blevet bedre de seneste år – formentlig pga. 
nedsat belastning fra de andre bassiner. 

•  Forværring i bassin 1 og 2 kan skyldes fiskebestanden. 
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Nuværende og tidligere tilstand 
 Fiskebestanden	

Dominerende arter 

1962 

•  Skalle + karusse 

 

Før opfiskning 1998 

•  Skalle og karusse 

 

2003 (før opfiskning) 

•  Småskaller 
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Nuværende og tidligere tilstand 
 Fiskebestanden	

2004 

•  Mange småskaller 

•  Få rovaborrer 

 

2005 

•  Færre skaller 

•  Færre rudskaller 

•  Flere mellemstore 
aborrer. 
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Nuværende og tidligere tilstand 
 Samlet vurdering	

•  Næringsstofindholdet fortsat lavt 

•  Sigtdybden reduceret pga. alger 

•  Tyder på ubalance i biologisk system 

•  Enkelte undervandsplanter fundet i 
2014 

Måske er det ved at være tid til en ny 
restaurering? 

I første omgang kunne fiskebestanden 
undersøges. 
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Nuværende og tidligere tilstand 
 Teori bag restaurering	

•  Forskellige biologiske systemer 
i en klarvandet og i en uklar sø 

•  God kontra ond cirkel 

•  Vandplanter har afgørende 
rolle for en stabil tilstand 
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Åkander 

•  I sommerperioden 
høj dækning af 
åkander i alle 3 
bassiner. 
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Åkander 
•  1999 – 2004 skar 

kommunen åkander. 

•  I august 2015 skar 
kommunen åkander. 

•  Skæring med grøde-
skæringsbåd er 
effektivt og ret 
skånsomt. 

•  Åkander kan også 
fjernes med rødder 
– dette er dog ikke  
skånsomt. 
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Åkander 
 Vigtig betydning for søen	

•  Gode levesteder for et 
varieret dyreliv 

•  Yder skjul for fisk og 
smådyr 

•  Færre alger pga. skygge, 
dog stadig lys til planter 

•  Åkanders betydning 
afhænger af vandets 
klarhed og søens dybde. 

•  Dækningsgrad kan blive 
for høj (> 50 %). 
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Bredzonen 
 Undersøgelse i 2014	

•  Undersøgt i november 
2014 fra båd. 

•  Ud for hver matrikel 
blev noteret: 

•  Bredvegetation 

•  Broer 

•  Både  

•  Brinksikringer 
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Bredzonen 

Bredvegetation, tæthed og 
bredde. 
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Bredzonen 
Broer – antal og type. 
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Bredzonen 

Brinksikring – antal og 
type. 
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Bredzonen 

Samlet vurdering af 
bredzonens tilstand og 
påvirkningsgrad 
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Tak for opmærksomheden 
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-  Håber i kommer til at nyde jeres dejlige sø i mange år fremover 

Hilsen en misundelig biolog uden sø i baghaven………… 


