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Søundersøgelser 2006 

Søundersøgelserne har i 2006 omfattet
- måling af sigtdybder og vandstande i Nordsøen og 

Trekløversøens tre afsnit: VEST, SYD og ØST
- registrering af vandplanter i Trekløversøens tre afsnit

Når der ikke – som tidligere år – er indsamlet prøver af smådyr, skyldes det, at midlerne til 
smådyrsanalyse er opsparet og henlagt med henblik på planktonanalyser i de følgende år.

1. Sigtdybder
Sigtdybder måles med hvid Secchi-skive, der nedsænkes med målebånd fra båd, indtil 
den lige akkurat ikke længere kan ses fra overfladen. Afstanden fra vandoverfladen til 
skiven måles. Jo mindre sigtdybde, des større algekoncentration i vandmassen.
Sigtdybden er målt 5 gange i løbet af sæsonen maj – oktober.
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Fig. 1

Ved målingen den 7. juni i Nordsøen aflæstes den største sigtdybde siden naturovervåg-
ningens start i 2002. 5,33 m er ekceptionelt for en dansk sø, og eftersom den hvide skive 
nåede bunden, hvor den lå tydelig synlig, har sigtdybden været en del større – hvor stor 
kan der kun gisnes om. Juli-, august- og oktobermålingerne falder gradvis men ikke til 
meget lave værdier. Til forklaring af den extreme klarvandethed 7. juni skal i hvert fald flg. 



forhold tages i betragtning: Undervandsplanternes stærke vækst i forsommeren lægger 
beslag på næringssaltene. Hertil kommer, at dyreplanktonets opformering ved stigende 
vandtemperaturer afstedkommer en voldsom ”græsning” på algerne. Det klare vand 
tillader sollyset at trænge dybt ned i søen og fremmer undervandsplanternes fotosyntese. 
Når fotosyntesen er kraftigst midt på dagen, udskiller planterne så meget ilt, at søvandet 
ligefrem kan være overmættet hermed. Dette oplever vi hyppigt ved iltmålinger især i de 
øvre vandlag.
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Fig. 2

Trekløversøens 3 afsnit adskilles af så høje tærskler, hvor de 3 afsnit hænger sammen, at 
de tre bassiner reelt udgør tre selvstændige vandmasser, og de har da også i årenes løb 
udviklet sig meget forskelligt.  ØST er meget lavvandet og plantefyldt med krystalklart 
vand. De lave sigtdybder i fig. 2 er således ikke reelle men skyldes, at den hvide skive altid 
ligger tydelig synlig på bunden, fordi vandet er så lavt. SYD falder i eftersommeren til 
meget lave sigtdybder og er generelt fattig på planter, da sollyset ikke kan trænge særlig 
langt ned. Vandet er mørkt og brunligt. VEST’s sigtdybder har i 2006 ikke udvist de store 
sæsonmæssige variationer men har ligget på værdier, der ikke kan betegnes som 
påfaldende høje. Trods en tiltagende undervandsvegetation har der alligevel 
tilsyneladende været tilstrækkeligt overskud af næringssalte til at give grundlag for 
algevækst, især grønalger i juni/juli. I august blev observeret en hel del trådalger i 
overfladen.

Først når søovervågningen fra sæson 2007 og frem suppleres med en systematisk 
planktonanalyse, vil det for alvor blive muligt at forklare de markante forskelle mellem de 
tre søbassiner samt de sæsonmæssige variationer.



2. Vandstande
Vandstande er blevet målt på samme datoer som sigtdybderne, d.v.s. 5 gange i løbet af 
sæsonen. Der aflæses på stationære vandmålestolper, som blev placeret i 2002. 
Stolperne er ikke nivelleret ind i forhold til Dansk Normalnul (DNN).
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Fig. 4

Søerne er grusgravssøer fyldt med grundvand, og vandstandsmålingerne afspejler 
således de ganske betydelige bevægelser i grundvandets niveau hen igennem sæsonen 
væsentligst som resultat af nedbørens nedsivning til grundvandet. For begge søers 
vedkommende er billedet tydeligt, nemlig en markant sænkning af grundvandsspejlet fra 
maj til oktober som konsekvens af den tørre sommer. Sænkningen udgør for Nordsøens



vedkommende samlet 26 cm og for Trekløversøens vedkommende samlet 30 cm. I løbet 
af vinteren og forsommeren stiger grundvandsspejlet tilsvarende, men med nogle ugers 
forsinkelse i forhold til nedbørsmængden.

3. Undervandsplanter i Trekløversøen
Undersøgelsen af Trekløversøens undervandsvegetation blev foretaget 23. og 28. august 
samt 3. oktober af dykkere fra Frømandsklubben Neptun og naturvejleder Carsten O. 
Hansen. Forinden var bøjer lagt ud og sigtemærker sat op på søbredden til markering af 
16 transekter på de samme positioner som i 2003. Se luftfoto fig. 5 med transekterne 
indtegnet. SYD: nr. 1 – 6, ØST: nr. 7 – 11 og VEST: nr. 12 – 16. 

Fig. 5 Trekløversøen med transekter.            Helge Steenstrup, Frømandsklubben Neptun

Positionering, bøjeudlægning og korttegning er foretaget af Helge Steenstrup, 
Frømandsklubben Neptun, i samarbejde med naturvejlederne Elsebeth Pedersen og 
Carsten O. Hansen. Dykkerne svømmer langs transekterne efter kompaskurs mod 
sigtemærket på bredden. For hver halve meters stigning af søbunden vurderes 
plantedækningen på en kvadratmeter og noteres dels art for art, dels totalt. Desuden 
noteres planternes middelhøjde. På dette grundlag beregnes plantevolumen, som sættes i 
relation til søens vandvolumen. Disse beregninger er også i 2006 foretaget af biolog Kjeld 
Sandby Hansen, Fyns Amt.



Dykkerne ved Trekløver VEST 23.8.2006       Foto: Carsten O. Hansen

Dækningsgrad % Relativt plantefyldt Dybdegrænse, m
volumen %

2003 2006 2003 2006 2003 2006
VEST 20 36 8 20 1,80 1,50
SYD 4 9 0,4 1,5 4,10 2,50
ØST 41 37 32 48 1,30 1,50
Tabel 1

For alle tre søafsnit er det plantefyldte volumen steget fra 2003 til 2006, særligt 
markant for VEST’s og ØST’s vedkommende. Det Relativt Plantefyldte Volumen (RPV) 
udtrykker planternes procentvise rumfang i søens vandmasse og tages som et mål for 
søens økologiske tilstand. Planterne er levesteder for en rig fauna af fisk, vandinsekter og 
dyreplankton, ligesom planterne under fotosyntesen forsyner søen med ilt. Dyreplanktonet 
græsser effektivt på algerne og sikrer dermed søen mod, at uhæmmet algevækst lukker 
for lyset. Søer med et RPV på 20% og derover vil normalt være klarvandede og ret 
stabile.

I VEST og SYD er planternes dybdegrænser rykket højere op. Dette må skyldes, at lyset 
ikke længere når så langt ned som i 2003. I ØST, hvor vandet stadig er krystalklart, er 
dybdegrænsen dog rykket lidt længere ned.



Middel plantehøjde, cm
VEST SYD ØST

2003 2006 2003 2006 2003 2006
Børstebladet vandaks 10 50 4 18 40 83
Akstusindblad 28 75 45 56 78
Spinkel Vandaks 36 57 23 26
Tornfrøet Hornblad 40 67 58
Tabel 2

I tabel 2 ses en markant forøgelse af plantehøjde fra 2003 til 2006. I konkurrencen om lys 
og voksesteder på søbunden vil planterne forsøge at vokse sig højere for at komme op og 
få en plads i solen tæt ved overfladen. I VEST vokser Spinkel Vandaks målrettet mod 
overfladen og danner store tætte måtter oppe i lyset. I ØST er den høje og næringskræ-
vende Akstusindblad meget dominerende og vil på et tidspunkt skygge de andre arter 
væk. Kun i de tilbageværende huller i vegetationen optræder lysbrønde, hvor andre arter 
kan klare sig en tid endnu. Den spinkle og lave Kransnålalge er dog for længst 
udkonkurreret. I 2003 var der kun nogle få tilbage. Det er således tydeligt, at der også 
under vand er tale om succession i plantesamfundet.

Akstusindblad Spinkel Vandaks

Børstebladet Vandaks Tornfrøet Hornblad med trådalger
Alle 4 fotos fra Trekløversø Vest 23.8.2006                                          Fotos: Poul Glud


