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1. Introduktion 

Baggrund Løgsø er i forbindelse med seneste vandplan indstillet til sørestaurering inden for 
planperioden 2015-2021. 

 
 Søens fysiske forhold og vandkemi har været ekstensivt undersøgt i årene 2008, 

2013 og i 2019, hvor også sediment og fisk blev undersøgt.   
 

Formål Inden iværksættelsen af en sørestaurering skal der foretages en forundersøgelse 
for at afklare, om søen aktuelt opfylder kravene til en sørestaurering, og for at 
afdække, hvilken metode der er mest hensigtsmæssig. Formålet med denne 
rapport har været at sammenfatte søens nuværende belastningsforhold herunder 
betydningen af intern belastning samt at give en status for søens fysiske-, 
vandkemiske og biologiske forhold, herunder fiskebestandens sammensætning, 
størrelse og aktuelle betydning for søens økologi, for herigennem at vurdere 
mulighederne for at gennemføre en sørestaurering.
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2. Lokalitet  

Beskrivelse Løgsø er beliggende i Rude Skov umiddelbart øst for Usserød Kongevej. Søen er helt 
omkranset af skov primært bestående af gamle bøgetræer. Et kort over søens 
beliggenhed er vist i figur 1. 

 
Søen har et overfladeareal på 6,4 ha og en gennemsnitsdybde på 2,6 m og en 
maksimumsdybde på 5,4 m. Et dybdekort over søen er vist i figur 2, mens vigtige 
morfometriske data for søen fremgår tabel 1.  
 

 
Tabel 1. Data vedrørende morfometri i Løgsø /1/2/. 

  

Overfladeareal 6,4     ha 

Dybde middel 2,6  Mm     

Dybde maks. 5,4  Mm   

Oplandsareal 0,38      km2 

Hydraulisk opholdstid (middel 2010-2019) 1,30     år 

 
 

 
 Figur 1. Kort over beliggenhed af Løgsø /3/.  
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 Figur 2. Kort over dybdeforholdene i Løgsø /2/.  
 
 
Tilløb og afløb Der er tre mindre tilløb i form af drængrøfter, som antageligt helt eller delvist tørrer 

ud i tørre somre (fig.2). Afløbet findes i søens sydvestlige hjørne, hvorfra vandet 
løber mod vest til Skovsø. Der er næppe afløb fra søen i tørre somre. 

 
Opland Det topografiske opland er skønnet ud fra højdekurver til 38 ha og består helt 

overvejende af skov /3/ (fig.3). 
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 Figur 3. Kort over oplandet til Løgsø /3/.  
 
 
Målsætning I Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland /1/ er søen udlagt 

til restaurering med en målsætning om god økologisk tilstand.  
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3. Datagrundlag 

Vandkemi Der har været foretaget tilsyn med prøvetagning og fysiske målinger i søen i årene 
2008, 2013 og i 2019 /3/.  

 
Belastning Der er hverken målt stoftransport i tilløb eller afløb til søen.  

  
Sediment Sedimentet er undersøgt på tre stationer i 2019 efter anvisningerne i NOVANA 

overvågningsprogrammet for næringsstoffer.  
 
Planteliv Der foreligger ingen oplysninger om søens undervandsplanter.  

 
Dyreliv Der foreligger ingen data om søens bundfauna, bredfauna eller dyreplankton. 

Fiskebestanden blev undersøgt i 2019 efter principperne i NOVANA-programmets 
mest ekstensive program.  
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4. Status for vandmiljø 

4.1 Vandbalance 

 Da der ikke er målt vandføring i tilløb og afløb, kan der ikke beregnes en eksakt 
vand- og stofbalance på det foreliggende grundlag. Vandbalancen kan dog skønnes 
via litteraturværdier og eksisterende data for nedbør, fordampning og afstrømning 
for områder med bøgeskov.  
 
Forudsættes at depotændringen er nul over året, kan vandtilførslen beregnes som 
summen af nedbør på overfladen, tilløb og diffus tilstrømning fra oplandet og 
indsivning fra grundvand, mens fraførslen er summen af fordampning fra 
overfladen, afløb og udsivning til grundvandet. 
 
Middelnedbøren i perioden 2011-2019 i Hørsholm for årsnedbør var 693 mm /4/, 
hvilket svarer til 44.352 m3 årligt på sø-overfladen. Med den pågældende nedbør 
og med en fordampning fra en gammel bøgeskov fundet til at være 59 % /5/, fås et 
årligt bidrag fra oplandet på 108.170 m3 vand. Dette bidrag må formodes at være 
meget skævt fordelt over året, da fordampning fra skov primært sker i 
vækstperioden over sommeren. Vandskiftet er således antageligt meget ringe eller 
ikke eksisterende i langeperioder over sommeren. 
 
Fordampningen fra sø-overfladen afhænger af en række forhold som solindstråling, 
lufttemperatur, vandtemperatur, blæst og graden af vindeksponering. Under 
gunstige forhold kan fordampningen andrage 100 mm på en sommermåned. Løgså 
ligger vindbeskyttet og fordampningen er sat i den moderate ende til 400 mm/år, 
svarende til 25.600 m3 årligt. Hvis indsivning og udsivning til grundvandet er af 
samme størrelsesorden fås nedenstående vandbalance: 
 

Qind    m3/år  Qud    m3/år 

Qnedbør 44.352  Qfordampning 25.600 

Qtilløb+diff. 108.170  Qafløb 126.922 

Qindsivning 0  Quddsivning 0 

 152.522   152.522 
 
 Med ovenstående vandbalance fås en hydraulisk opholdstid på 1,30 år. 

  

4.2 Belastning 

Ekstern belastning  Der er ikke udledninger af regnvand fra befæstede områder eller spildevand fra 
kloakbygværker eller ukloakerede ejendomme i oplandet /3/. Kilder til 
næringsstofbelastning er derfor begrænset til tilledninger og diffus afstrømning fra 
oplandet, tilførsel af blade ved løvfald, tilførsel via nedbør og tilførsler via 
karpefiskernes forfodring. 
 
Tilførslen fra oplandet kan groft skønnes på baggrund af erfaringstal fra lignende 
bøgeskove. 59 % af nedbøren opsuges af træer og/eller fordamper, og 
middelfosforindholdet i skovvandløb er fundet til 0,05 mg P/l /6/. Dette giver et 
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bidrag på 5,4 kg P/år, som antageligt hovedsageligt sker uden for sommerhalvåret. 
Regnes i stedet med erfaringstal for fosfortab fra skovområder /6/ får et lidt mindre 
bidrag på 3 kg P/år 
 
Regn på overfladen bidrager med 0,1 kg P/ha/år/6/, hvilket andrager 0,64 kg/år 
 
I bøgeskov er det gennemsnitlige løvfald 360 g blade/m2/7/. Længden af søbredden 
i Løgsø er ca. 1,2 km, og regnes med, at løvfaldet i en bredde på 5 m havner i søen, 
fås en mængde på godt 1,7 tons. Med et indhold på 2 promille P giver det bidrag 
på 3,5 kg P/år. Det er dog tvivlsomt om alt fosfor kan frigives, da en del af de mest 
mobile fraktioner er trukket ind i træet før løvfald. Bøgeblade hører til de 
vanskeligst nedbrydelig blade og processen tager op til 2 år i skovbunden. Bladet 
rummer meget lignin og andre svært nedbrydelige forbindelse, og en del fosfor kan 
tænkeligt være hårdt bundet.   
   
Karpefiskernes forfodring er vurderet af Henrik Carl til 5 kg pr. uge i 26 uger (pers. 
med.). Med et fosforindhold på 5 g P/kg /8/ giver det et årligt bidrag på 1,3 kg P/år. 
Dette tal beror naturligvis på et skøn. I 2019, hvor søen senest er undersøgt, måltes 
en stigning på ca. 15 µg P/l over en kort periode i sommeren, hvor søvandet var 
meget hårdt temperaturlagdelt, og udvekslingen med bundvandet må vurderes til 
at være ubetydelig. Stigningen i overfladevandet svarer til en forøgelse på 2,3 kg 
fosfor i søvandet i en periode, hvor vandskiftet må formodes at være meget ringe. 
Denne stigning kunne således afspejle den reelle belastning fra eksterne kilder 
herunder karpefiskernes forfodring i perioden. 
 
Fosfortransport ud af søen sker formodentligt helt overvejende gennem afløbet i 
perioder med afløb, hvilket antageligt vil sige primært i perioden oktober – maj. 
Regnes med middelkoncentrationen i søvandet i denne periode i de tre år søen er 
undersøgt (0,066 mg P/l) fås, at 8,4 kg P forlader søen gennem afløbet årligt. 
 
  
Tabel 2. Skønnede værdier for årlig tilførsel af fosfor fra forskellige kilder til Løgsø 
samt fraførsel. 
 

Fosforkilder     P –indh.   P kg/år Range 

Tilløb 108.170 m3 0,050 kg/m3 5,4 3,0 - 5,4 

Regn 6,4 ha 0,100 kg/ha/år 0,6 0,6 

Løvfald 1.728 kg 0,002 g/kg 3,5 1,8 - 3,5 

Forfodring 130 kg 0,005 g/kg 1,3 1,3 - 2,3 

Tilførsel i alt     10,8 6,3 – 11,8 

Fraførsel 126.922 m3 0,066 kg/m3 8,4  

 
 

Intern belastning  Der er ikke målt på bundvandet i søen over sommeren, hvilket vanskeliggør 
vurderingen af omfanget af den interne belastning. I 2019 var der i midten af maj 
begyndende lagdeling og fosfor koncentrationen var 0,061 mg/l, hvilket svarer til 
10,1 kg P i søvandet (tab.2).  Sidst på sommeren d. 25 august efter en lang periode 
med lagdeling måltes 0,047 mg P/l i de øverste 2 meter vand, svarende til 5,8 kg P 
i overfladevandet. 17. september 25 dage senere var lagdelingen stort set brudt, og 
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bundvandet var begrænset til et tyndt lag over de dybeste områder. Der blev målt 
0,082 mg P/l, svarende til 13,5 kg P i søen.  

 
Bundvandet d. 26. august har således højst rummet 7,7 kg P, hvoraf de 2,5 kg P 
allerede fandtes inden lagdelingen. 5,2 kg P er således kommet til over sommeren, 
hvilket må antages at være resultatet af frigivelse fra bunden og sedimenterede 
partikler fra overfladevandet herunder ekskrementer fra fisk og dyreplankton mv. 
Dette tal dækker også over karpefiskernes foder på min. 1,3 kg P. Den interne 
belastning kan således groft skønnes til maksimalt 3,9 kg P. Intern belastning spiller 
således kun en mindre rolle i Løgsø. 
  
  
Tabel 3. Nøgletal til skøn over den interne belastning i Løgsø 2019. 

 

Intern belastning Vand m3  P-kg  
  P Top Bund Top Bund 

16. maj 0,061 165.000  10,1  
26. august 0,047 123.750 41.250 5,8 7,7 

17. september 0,082 165.000  13,5  
 

 
Fosforbalance De ovenstående vurderinger af belastningen til søen bygger på meget få målinger i 

søen og ingen eksakte målinger i tilløb og afløb, hvilket i sagens natur gør 
vurderingerne usikre. Ud fra samme tyder tallene på, at søen er tæt på balance med 
en tendens til en mindre nettobelastning.   

 
  Et groft overslag kan dog gøres på baggrund af målte fosforkoncentrationer og 

vandskiftet. Sammenhængen mellem belastning, opholdstid og 
fosforkoncentration i søer i ligevægt kan estimeres efter nedenstående: 
 
TP-sø = 1.095*((TP-indløb)1,043) / ((1 + Tw0,5)0,229): /9/  
 
hvor, 
 
TP-sø er søkoncentrationen som årsmiddel (mg P/l), 
TP-sø er den vandløbsvægtede indløbskoncentration med Løgsø i ligevægt, 
TW er vandets opholdstid i år. 
 
Middelindløbskoncentrationen er med den skønnede belastning og vandtilførsel 
0,065 mg P/l. Dette giver med et opholdstid på 1,3 år en årsmiddel sø koncentration 
på 0,053 mg P/l såfremt søen er i ligevægt. I 2019 var den målte 
middelkoncentration 0,055 mg P/l, men her blev udelukkende målt i perioden maj-
september hvor søen var lagdelt. Tallene tyder dog på, at søen ikke er langt fra at 
være i balance. 

 
4.3 Fysiske- og vandkemiske forhold 

Løgsø ligger vindbeskyttet og søvandet temperaturlagdeler tidligt hver sommer 
med temperaturforskelle mellem bund og overflade på op til 10 oC i sensommeren. 
Der er dog ikke noget veldefineret springlag, da temperaturen falder jævnt fra 2 
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meters dybde til bunden på 5 meter. Iltindholdet falder dog markant på dybder 
over 2 meter gennem sommeren, og der er iltfrie forhold i bundvandet gennem 
hele sommeren (fig.4).   
 

 
Figur 4. Feltmålinger af ilt i overfladen og i bundvandet i Løgsø i årene 2008, 2013 
og 2019. 
 
Sommersigtdybden har i alle tre undersøgelsesårene været ringe med en 
sigtdybder hovedsageligt under en meter (fig.5). I 2013 skete dog en opklaring i 
sensommeren, og i 2019 var vandet lidt mere klart i maj og juni, men blev dog 
tiltagende uklart i løbet af sommeren. Algemængden afspejlet i klorofylindholdet 
har ved de to seneste måleår varieret mellem 40-80 µg/l, men under opklaring har 
algemængden ikke overraskende været lav. 
 

 
Figur 5. Sigtdybde og klorofyl i Løgsø målt i årene 2008, 2013 og 2019.  
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Koncentrationen af fosfor og kvælstof er målt i søen i årene 2008, 2013 og 2019 
(fig.6). I 2013 var analyserne dog fejlbehæftede og både fosfor- og 
kvælstofniveauerne blev antageligt underestimeret. Det generelle billede er, at 
fosforniveauet er højest forår inden lagdelingen og efterår efter 
efterårscirkulationen, hvor det fosforholdige bundvand blandes med epilimnon.  I 
sommermånederne, hvor tilførslen fra oplandet er lav, og hvor overfladevandet er 
isoleret fra bundvandet, er niveauet markant lavere.  
 
 

 
Figur 6. Fosfor og kvælstof i Løgsø målt i årene 2008, 2013 og 2019.  

 
Kvælstofniveauet er generelt højt, og N/P forholdet ligger typisk mellem 20-40, 
hvilket viser, at fosfor er det mest begrænsende næringsstof. De uorganiske N og P 
fraktioner er dog begge meget lave i de år, hvor de er målt, hvilket tyder på, at 
dyreplanktongræsning ikke spiller nogen væsentlig rolle i sommerperioden. 
 
Næringsniveauet er tilsyneladende faldet fra 2008 til 2019, for fosfors 
vedkommende fra 0,073 til 0,055 mg P/l i sommergennemsnit og for kvælstof fra 
2,08 til 1,46 mg N/l. 
 

 Farvetal og suspenderet stof er vist i figur 7. Som de fleste skovsøer er løgsø 
brunvandet, men farvetallet er dog faldet gennem årene fra et meget højt niveau 
på 181 mg Pt/l i 2008 til mere moderate 89 mg Pt/l i 2019 i sommermiddel. Tallene 
dækker dog over væsentligt højere værdier i vinterhalvåret, hvor afstrømningen fra 
oplandet primært foregår, og hvor tilførslen af humus derfor er størst.  

 
Det faldende farvetal kunne således dække over, at afstrømningen fra oplandet er 
reduceret. Lokale karpefiskere hævder således, at drængrøfterne aktuelt ikke 
fungerer effektivt på grund af opfyldning og manglende vedligehold.  
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Figur 7. Farvetal og suspenderet stof i Løgsø målt i årene 2008, 2013 og 2019.  
 
Mængden af suspenderet stof har typisk varieret mellem 5 og 20 mg/l, hvilket ligger 
dermed i den moderate ende. Den kraftige lagdeling modvirker at sedimentet 
bringes i resuspension i store dele af søen, og en væsentlig del af de suspenderede 
partikler er antageligt plankton. 
 
De registrerede pH-værdier har generelt ligget mellem 7-9, men når ved enkelte 
lejligheder under algeopblomstringer over 9 (fig.8).  Således blev der målt et pH på 
9,3 i juli 2013 i forbindelse med en algeopblomstring.  
 
 

 
 Figur 8. Målinger af pH, konduktivitet og alkalinitet i Løgsø 2008, 2013 og 2019 
.   
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Konduktiviteten har generelt været lav med værdier mellem 12-16 mS/m (120-160 
µS/cm), hvilket viser, at søen ikke er påvirket af vejsalt eller andre elektrolytter.  
 
Alkaliniteten i søen er lav med middelværdier mellem 0,65-0,70 mmol/l (meq/l) i 
de tre måleår, hvilket er mindre end 25 % fraktilen blandt danske søtyper /10/ 
 

 

4.4 Sediment 

Fosforindholdet i sedimentet i Løgsø er undersøgt i november 2019 efter NOVANA-
programmet på tre stationer i dybderne 0-5, 5-10 og 10-20 cm med analyser for 
tørvægt, glødetab, total-P og jern (tab.4). Der blev ikke foretaget fraktionering af 
fosforpuljerne. 
 
Tabel 4. Middeltal for de tre undersøgte sedimentstationer i Løgsø 2019. 
 

Middel TS GT TP Fe Fe/P 

Dybde (cm) % % af TS g/kg g/kg   

 0-5 3,3 66,7 2,2 14,0 6,28 

 5-10 4,1 58,2 2,1 13,2 6,19 

 10-20 5,7 53,9 1,6 11,0 6,88 

 
 
Sedimentet i søen er generelt meget løst med et tørstof middelindhold på 3,3 % i 
de øverste lag stigende til 5,7 % ned til 20 cm´s dybde. Indholdet af fosfor er 
forholdsvist beskedent faldende fra 2,2 g/kg i de øverste lag til 1,6 g/kg i de dybere 
lag. Sammenlignet med andre danske søer er indholdet beskedent og under 
halvdelen af medianværdien, hovedsageligt som følge af det meget løse sediment 
(tab.5).  
 
Tabel 5. Fysisk-kemiske forhold i overfladen af danske sø-sedimenter (0-2 cm´s 
dybde). N = antal søer /11/. 

  
    N Middel 25% Median 75% 

Tørvægt % 210 12,9 6,1 9,2 13 

Glødetab % 211 31 20,8 28 36,9 

Jern mg Fe/g tv 145 26,9 11 17,8 33 

Total-P mg P/g tv 216 2,1 1 1,6 2,6 

Total-N mg N/g tv 204 14,8 10 13,2 18,3 

 
 
Forholdet mellem jern og fosfor (Fe/P) i sedimentet har en stor betydning for 
sedimentets fosforbindingskapacitet. I Løgsø var indholdet af jern forholdsvis lavt, 
og Fe/P forholdet var på alle stationer og i alle dybder lavere end de 12-14 som 
kræves, for at sedimentet effektivt kan binde fosfor under iltede forhold. 
 
Fosforpuljerne beregnet som g P/m2 er vist i figur 8. Mængden af fosfor var 3,6 g/m2 
i de øverste 5 cm af sedimentet og 4,4 g/m2 i 5-10 cm laget. Samlet var der således 
8 g/m2 i de øverste 10 cm og 17 g/m2 i sedimentet ned til 20 cm´s dybde, hvilket er 
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forholdsvis lavt sammenlignet med andre danske søer. Dette svarer til henholdsvis 
515 kg og 1100 kg fosfor i sedimentet i hele søen. 
 

 
Figur 8. Sediments indhold af fosfor i g pr. m2 i Løgsø i dybderne 0-5 cm, 5-10 cm og 
10-20 cm. Til venstre er vist fosformængden i de respektive lag og til højre den 
akkumulerede fosformængde med dybden.  
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4.5 Fisk 

Fiskebestanden blev undersøgt i september 2019. Undersøgelsen blev gennemført 
efter NOVANA- programmet med ni garnsætninger, dog med det mest ekstensive 
program uden individuelle målinger af længde og vægt, hvilket udelukker 
vurderinger af aldersstruktur og kondition. Dette gør fiskeundersøgelsen meget lidt 
egnet til vurdering af muligheder for biomanipulation. 
 
Der blev registreret seks fiskearter: Aborre, brasen, gedde, rudskalle, skalle og 
suder. CPUE-værdier fremgår af tabel 6. Aborrer og skaller dominerede fangsten 
antalsmæssigt, mens skalle dominerede vægtmæssigt med aborre, gedde og 
brasen som næstmest betydende (fig.9).  

 
Tabel 6. Middelfangster (CPUE) af de respektive arter ved fiskeundersøgelsen i 
Løgsø 2019. 

 

CPUE Antal   Vægt (g)   

 <10 >10 Sum <10 >10 Sum 

Aborre 95,81 11,85 107,7 180 775 956 

Brasen 0,00 0,40 0,4 0 532 532 

Gedde 0,00 0,27 0,3 0 588 588 

Rudskalle 0,00 0,40 0,4 0 15 15 

Skalle 27,12 51,94 79,1 53 1980 2033 

Suder 00:00 03:13 0,1 0 245 245 

Sum 122,9 65,0 187,9 233 4135 4369 

 

 

 
Figur 9. Den procentuelle fordeling af garnfangsten i antal og vægt i Løgsø 2019. 
 

 
 
Biomasse Den skønnede biomasse af de respektive fiskearter er vist i tabel 7 og figur 10. 

Fiskebestandens samlede skønnede biomasse var 1,6 tons, hvoraf lidt over et ton 
var skaller og brasener. 
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Biomassen svarer til 262 kg/ha, hvilket er i underkanten for søtypen, hvor man ville 
forvente en biomassetæthed i størrelsesordenen 400 kg/ha. Biomassen kan derfor 
være undervurderet. Særligt store karper og store brasener fanges kun vanskeligt i 
NOVANA garn, som mangler masker større end 55 mm halvmaske. Det er derfor 
ikke muligt at vurdere størrelsen på karpebestanden eller bestanden af store 
brasener, men antageligt optræder begge i en ikke ubetydelig mængde. 

 

  
Tabel 7. Beregnet biomasse i kg/ha og i kg af de respektive arter i Løgsø 2019. 

 
 Biomasse 

kg/ha <10 >10 Sum  Kg <10 >10 Sum 

Aborre 15,5 28,2 43,6  Aborre 98 177 275 

Brasen 0,0 66,4 66,4  Brasen 0 418 418 

Gedde 0,0 32,6 32,6  Gedde 0 206 206 

Rudskalle 0,0 0,8 0,8  Rudskalle 0 5 5 

Skalle 5,7 99,3 105,0  Skalle 36 625 662 

Suder 0,0 13,6 13,6  Suder 0 86 86 

Sum 21,2 240,7 262,0  Sum 134 1517 1650 
 
 

 Figur 10. Fiskebiomassens skønnede sammensætning i Løgsø 2019.  
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5. Biologisk struktur. 

Søers biologiske struktur er ofte bestemmende for søens tilstand. I søer med en 
fiskebestand ude af balance bliver græsningskæden, som i en mere sund sø 
regulerer søens planteplankton, ødelagt gennem fiskenes prædation på de store 
effektivt græssende dafnier. De større fisk´s roden efter myggelarver og andre 
smådyr på søbunden bringer desuden store mængder sediment i resuspension og 
bevirker fosforfrigivelse fra sedimentet til vandet. 
 

 Fiskebestandens betydning for søens vandmiljø kan ofte vurderes gennem et 
indeks (Fi), som udtrykker fiskenes potentielt negative påvirkning af vandmiljøet: 
 

Fi =  
Kf

50
 + 

𝐵𝑟>10

5
 + 

20

40−Ab %
 

3
 

 
Hvor Kf er antallet af karpefisk pr. garn, Br>10 er antallet af brasener og karper 
større end 10 cm pr. garn og Ab % er de store aborres andel af fiskebiomassen.  
 
Plottes dette indeks mod den målte sommersigtdybde i en lang række undersøgte 
danske søer ses således, at sigtdybden stort set altid er ringe, når indekset er større 
end 2, og et indeks under 1 er en betingelse for klart vand (fig.11).  
 
I Løgsø var fiskeindekset 1,0, hvilket er i god overensstemmelse med den målte 
sommersigtdybde på 1,06 m. Især søens mange småfisk bevirker potentielt en 
negativ påvirkning af miljøtilstanden, ikke mindst da adgangen til store dele af 
bunden afskæres gennem sommerperioden, hvilket øger græsningstrykket på 
søens dyreplanton, da alternative fødekilder på bunden ikke kan supplere føden.  

 

 
Figur 11. Sommermiddel sigtdybden sammenholdt med et fiskeindeks i en række 
danske søer og i Løgsø i 2019 
 
 
Der er markant forskellige relationer mellem fosforkoncentrationer i søvandet og 
vandets klarhed i søer med forskellige fiskebestande. Søer, hvor biologien er ude af 
balance, er væsentligt mere uklare end søer i balance ved samme næringsniveau, 
og disse søer reagerer kun meget trægt på ændringer i næringsstofniveauet, mens 
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søer med et balanceret biologisk system generelt er markant mere klarvandede, og 
de reagerer med mere klart vand på faldende fosforniveau. Dette ses tydeligt, når 
relationen mellem fosfor og sigtdybde plottes for søer med et skidtfiskeindeks på 
over 2 og under 1 (fig.12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Relation mellem fosfor og sigtdybde fundet i søer med et fiskeindeks >2 og 
<1 og i Løgsø i 2008 og i 2019. 
 
 
Øjensynlig følger relationen mellem fosfor og sigtdybde i Løgsø relationen fundet i 
søer med et ubalanceret biologisk system og uklart vand.  
 
Miljøstyrelsens indikator for økologisk tilstand vedrørende fisk beregnes ud fra 
CPUE-værdier ved NOVANA fiskeundersøgelser fra antal fisk pr. garn, % rovfisk, 
middelvægt af fisk i fangsten og skaller og braseners andel af fangsten i vægt. Her 
opnår fiskebestanden i Løgsø kun 1 ud af 12 mulige point og scoren er ”dårlig”, som 
er den ringeste økologiske tilstand. 
 
I 2019 havde Løgsø endnu ikke levet op til målsætningen om en god økologisk 
tilstand. Søen har et lille opland udelukkende bestående af skov, og vandskiftet er 
følgelig med en opholdstid på 1,3 år langsomt. Søen er fosforbegrænset, men på 
trods af en beskeden belastning, både eksternt og internt, plages søen vedvarende 
af en ukontrolleret algevækst over sommeren med uklart vand. Søen ligger 
vindbeskyttet, og vandet lagdeler med iltfrit bundvand gennem sommeren, hvilket 
øger græsningstrykket på søens dyreplankton i sommermånederne, da fiskene kun 
har begrænset adgang til alternative fødeemner. 
 
Fiskebestanden er foruden aborreyngel domineret af småskaller, som bevirker at 
søens græsningskæde ikke fungerer effektivt, hvilket medvirker til at fastholde søen 
i en ringe tilstand. Desuden rummer søen muligvis en ikke ubetydelig bestand af 
store brasener og karper, som via deres fødesøgning kan bidrage til resuspension 
af bundmateriale og fosforfrigivelse.  
 
 

Samlet 
vurdering  
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6. Muligheder for sørestaurering 

Metoder til sørestaurering omfatter indgreb overfor den interne belastningen, 
såsom sedimentfjernelse, fosforfældning med aluminium eller Phoslock og/eller 
iltning af bundvandet samt forskellige indgreb overfor en skæv biologisk struktur, 
oftest gennem biomanipulation bestående af et regulering af fiskebestanden.  
  
Blandt disse skønnes kun aluminiumsbehandling og biomanipulation at kunne være 
relevante i Løgsø. 
 
Kulturlaget i søen er tykt vurderet ud fra sedimentanalyserne, og en 
sedimentfjernelse vil være en meget dyr løsning. 
 
Iltning er ikke aktuelt, da sedimentets fosforbindingskapacitet er ringe som følge af 
et lavt indhold af jern.  
 
Fosforfældning med Phoslock er markant dyrere end fældning med aluminium og 
anbefales derfor primært, når aluminium ikke kan anvendes som f.eks. under 
forhold med vinddrevet resuspension af bundmateriale. Søens dybdeforhold og 
forholdsvis beskyttede beliggenhed gør derfor aluminium til førstevalg til 
fosforfældning. 
 
 

6.1 Fosforfældning 

 Forundersøgelsen skal godtgøre, at kriterierne for anvendelsen af den ønskede 
metode er opfyldt /12/. Al-behandling af søer bør kun gennemføres, når følgende 
kriterier er opfyldt, og alle disse punkter skal derfor godtgøres og verificeres i 
forundersøgelsen: 
 
a) Søens P-dynamik er præget af intern P-belastning, og søens P-pulje udvaskes 
ikke eller kun meget langsomt.  
 
Ikke opfyldt: Fosforfrigivelsen fra sedimentet er forholdsvis begrænset, og 
fosforindholdet i sedimentet er beskedent.  
 
b) Det skal være sandsynligt, at P-niveauet efter behandlingen kan overholde de til 
målopfyldelse svarende P-niveauer angivet i vandområdeplanen. 
 
Der er ikke opgivet P-niveauer i vandområdeplanen grundet manglende data. 
 
c) En sø kan også behandles, hvis behandlingen kan føre til målopfyldelse i 
nedstrømsbeliggende søer, og så behøver kravet om målopfyldelse ikke 
nødvendigvis at være opfyldt i den behandlede sø.  
 
Ikke aktuelt. 
 
d) Søens alkalinitet er højere end 1 meqv L-1.  
 
Ikke opfyldt: Søens alkalinitet er målt til 0,4-0,6 mmol/l, hvilket er væsentligt under  
minimumskravet på 1 mmol/l. 
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e) Søer med lagdeling eller med forholdsvis lille bølgepåvirkning af sedimentet 
(relativ stor dybde til trods for manglende lagdeling eller lille påvirkning af vind) er 
egnede.  
 
Opfyldt. 
 
f) Søer, hvor der ikke vurderes at være risiko for, at pH i vandet over den 
aluminiumsbehandlede søbund overstiger 8,5 i de første år efter behandling. 
 
Søen har i forbindelse med algeopblomstringer haft høje pH-værdier, og det er 
derfor nødvendigt at forhindre dette i at ske.  
 
Samlet set vurderes Løgsø ikke egnet til fosforfældning med aluminium. 

 
 
  

6.2 Biomanipulation 

  Ifølge ”Vejledning i anvendelse af sørestaurering i forbindelse med 
vandplanlægning” /9/ skal det godtgøres,  

 
 

1) At fiskebestanden er den væsentligste årsag til manglende målopfyldelse i 
søen.  

2) At søen ikke vil nå målopfyldelse i løbet af 1-2 planperioder på grund af 
skæv fordeling mellem fredfisk og rovfisk.  

3) At den interne belastning er moderat således, at biomanipulationen må 
antages at have blivende effekt. Hvis dette er tvivlsomt kan det overvejes 
at kombinere med aluminiumfældning, hvis kriterierne for dette er opfyldt. 

4) At effekten af opfiskningen ikke vil blive opvejet af indvandring fra 
nærliggende vandsystemer.  

5) Det skal sandsynliggøres, at søen efter indgrebet kan opnå målopfyldelse 
både på kort og langt sigt. 

 
 Ad 1 

Løgsø præges i dag af algeopblomstringer, og klorofylniveauet er generelt højt 
gennem sommeren. Planteplanktonet er næringsbegrænset, og dyreplanktonets 
græsning spiller ingen væsentlig rolle, hvilket må tilskrives søens mange småfisk. En 
biomanipulation med en målrettet opfiskning af søens fredfisk vil derfor antageligt 
have en betydelig effekt. 
 
Ad 2 
Der er intet der tyder på, at søen uden tiltag overfor fiskebestanden vil kunne 
opfylde målsætningen indenfor 1-2 planperioder. Søen aflaster ikke, og generelt er 
belastningen fra oplandet beskedent. 
 
Ad 3 
Den interne belastning i Løgsø er formodentligt ikke stor.  
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Ad 4 
En betydelig indvandring af fredfisk til søen fra småsøer i oplandet eller fra Skovrød 
Sø nedstrøms skønnes ikke at være sandsynlig.   
 
Ad 5 
Langtidseffekterne af en biomanipulation i Løgsø vil formodentligt afhænge af 
fremtidige belastningsscenarier. Søen har et langsomt vandskifte, og en 
vedvarende belastning fra karpefiskernes foder kan være problematisk, da fosfor 
med tiden vil ophobes. 
 

        
Opfiskning  En nødvendig regulering af fredfiskebestanden kræver normalt en opfiskning af 80 

% af fredfiskebestanden inden for to år. I Løgsø blev fredfiskebestandens biomasse 
groft skønnet til 1,2 tons, men hertil kommer en bestand af store brasener og 
karper af ukendt størrelse. Regnes med at mindst 300 kg/ha skal opfiskes svarer 
dette til knap 2 tons. 

  
Søens størrelse og beskaffenhed har stor betydning for både redskabsvalg og 
fiskestrategi. I mindre søer reguleres fiskebestanden mest effektivt gennem fiskeri 
med vod, såfremt bundforholdene tillader det, mens fiskeriet i større søer kan være 
effektivt med både store vod, trawl, nedgarn og bundgarn afhængigt af forholdene 
og tid på året.  
 
Med Løgsø´s beskedne størrelse er vod det oplagte valg. Da søen rummer mange 
småskaller bør befiskningen ske med et fintmasket vod. Karper fanges ikke effektivt 
ved vodfiskeri, og en kombination af nedgarnfiskeri (med maskestørrelser 
målrettet søens karper og store brasener og vodfiskeri kan med fordel anvendes. 
Søen benyttes af passionerede karpefiskere, som er meget ømme om de store 
karper, og en aftale med fiskerne om genudsætning af de største fisk kan være 
opportunt.   
 
Søens forholdsvis ringe størrelse gør det realistisk at nedfiske bestanden i løbet af 
én sæson, men et fiskeri i sæson to vil være nødvendigt såfremt rekrutteringen hos 
søens skaller og brasener er betydelig, eller såfremt søen rummer småfisk, som ikke 
var fangbare i år et. Det er under alle omstændigheder afgørende, at 
fiskebestanden følges med henblik på at fastslå opfiskningens omfang og effekt. 
 

Tilladelser En biomanipulation kræver dispensation fra: 
 

 Fiskeriloven (fiskeri gydetiden, fiskeri med små masker) 

 Miljøbeskyttelsesloven (§3 godkendelse) 
 

Konsekvenser Opfiskningen har udelukkende konsekvenser for søen og ikke for de 
omkringliggende arealer. Søen rummer ingen lovmæssigt beskyttede arter, men 
flagermus kan tænkes at raste og fouragere i området. Opfiskningen skønnes dog 
ikke at berøre disse. 
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7. Konklusion og anbefalinger 

Løgsø er udpeget til sørestaurering i vandplanerne, såfremt søen opfylder 
betingelserne.  
 
Søens aktuelle tilstand er ringe med uklart vand over sommeren, hvilket primært 
skyldes en skæv biologisk struktur. Fiskebestanden består således overvejende af 
småskaller, og antageligt tillige store brasener og karper, og bestandens 
sammensætning fastholder søen i en uklar tilstand.    
 
Fosforbelastningen til søen er forholdsvis beskeden og består primært af 
tilstrømning fra den omkringliggende bøgeskov, løvfald i søen og af karpefiskernes 
fodring. Den interne belastning er tilsvarende beskeden, og fosforfældning skønnes 
ikke at være relevant. Et langsomt vandskifte gør dog søen følsom for ekstern 
belastning, og det bør overvejes, at begrænse karpefiskernes fodring i forbindelse 
med en eventuel sørestaurering. 
 
Forudsætningerne for at gennemføre en biomanipulation er til stede, om end den 
tilgængelige viden om søens fisk er meget mangelfuld.   
 
Det bør understreges at de relevante data for en vurdering af vandskifte, 
fosforbelastning og biologisk struktur er meget mangelfulde, og konklusionerne i 
denne rapport beror derfor delvist på skøn og erfaringstal.  
 
Følgende kan anbefales: 
 

 At værdier for vandskifte og belastning i denne rapport verificeres gennem 
relevante målinger. 
  

 At der gennemføres en fiskeundersøgelse som medtager individuelle 
målinger af vægt og længde.  
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