
 

 

DTU - Forsøg i Søllerød Sø 

Hvad går det ud på 
Vi udfører forsøg i Søllerød sø hvor vi tester en ny lovende metode til genopretning af gode forhold i søer. 
Håbet er at det vil betyde at vi nemmere, billigere og mere pålideligt kan opnå gode økologiske forhold i 
danske søer, havne og vandløb! Det betyder færre algeopblomstringer, mindre ildelugt, klarere vand, 
rigere dyreliv, og mindre slam på bunden. Det fungerer på samme måde som projektet i Furesøen, her 
har man pumpet ren ilt ned til søbunden for at lade den ånde, men i stedet skal vi her kun bruge metalnet! 
Særlige bakterier der naturligt bor i søen, kan ”ånde” igennem elektroderne, vi giver altså søbunden en 
”elektrisk snorkel” så den igen kan ånde. 
 
 

 
 

Forsøget foregår i den nordlige ende af søen, det er her hvor vi ser det tykkeste lag af sediment, og 
forventer størst behov for rensning. Forsøget består af en række net i rustfrit stål, der er hængt op i 
rammer af plastic. Der er net der hænger i vandet, og net der er nedsunket i sedimentet. Områderne er 
markeret med bøjer, og hold på plads med ankre og liner. Fra alle net løber en ledning igennem 
søbunden til land, hvor vi kan måle virkningen. 
 

 



 

 

Hvor lang tid forløber det 
Forsøget vil løbe i to år, startende fra sommeren 2019, og løbe frem til sommeren 2021. 

Hvilke aktiviteter vil der være ved søen 
Der vil være 2-7 dage forventet i juni hvor vi vil installere systemerne, her vil vi forberede rammerne på 
land, trække dem ud på søen fra en jolle, og lade dem synke på plads. Vi forventer ikke at der vil være 
nogle gener i den forbindelse, i værste fald vil vi få brug for en lille generator nogle timer. 
 
Vi vil løbende foretage prøvetagning fra forsøget, dette inkluderer læsning af ydeevne af elektroderne, 
indsamling af vand og sediment prøver, og måling af søens kemi direkte i søen fra en jolle. 
 
Aflæsning af elektrodernes ydeevne foregår fra land, og måles med et simpelt multimeter. Det vil vise 
hvor effektive elektroderne er, da strømmen der løber i ledningen imellem nettene er direkte mål for hvor 
meget søbunden ”ånder” igennem systemet.  
 
Indsamling af sediment og vandprøver foregår på søen hvor vi ror ud til elektrodefelterne og via 
nedsænkede slanger indsamler vand og sediment for at holde øje med evt. ændringer. 
 
Måling af søens kemi dækker over en række parametre: iltindhold, pH, ledningsevne, redox, og 
temperatur. Alle måles med håndholdte elektroder, der enten nedsænkes direkte i søen, eller måles i en 
udtaget prøve.  
 
Iltindholdet er vigtigt for livet i søen, og kan påvirkes af bl.a. sedimentet og alger i vandet, vi ønsker at se 
en stigning. men grundet forsøgets lille omfang forventes det ikke, det er dog vigtigt for vores udregninger 
at kende forholdene.  
 
pH er ligeledes vigtigt for livet i søen, og vil variere kraftrigt i løbet af året, primært påvirket af væksten af 
alger. Det er dog også ekstremt vigtigt for effekten af vores systemer, og derfor holder vi øje med den. 
 
Ledningsevnen forventer vi ikke ændrer sig, men den er vigtig at kende for vores udregninger.  
 
Redox siger noget om forholdet imellem behovet for ilt, og tilgængeligheden af ilt, vi ønsker at se en 
stigning i sedimentet og et fald i vandet, men grundet det lille omfang af forsøget forventer vi kun at kunne 
måle forskel i sedimentet.  
 
Temperatur er som de øvrige parametre vigtig at kende for vores udregninger. 
 
Målinger tager ca. en arbejdsdag for det fulde sæt af prøver, og vil foretages mindst en gang om 
måneden i hele perioden.  
 
Hvis I har spørgsmål til projektet, er I meget velkommen til at kontakte projektansvarlige Karl Haxthausen 
på mail: kahax@env.dtu.dk, eller for akut på telefon: +45 2071 8675  
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Vi beder beboere og gæster i og omkring søen, så vidt muligt ikke at færdes i det markerede område! 
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