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Center for Sørestaurering – også kaldet 
CLEAR – startede i 2006 på basis af en do
na tion på 25 mio. kr. fra VILLUM KANN 
RAS MUSSEN FONDEN. I 2011 blev centret 
forlænget til 2016 med en ny donation på 25 
mio. kr. fra fonden. Centret har haft deltagelse 
af forskningsgrupper fra Syddansk Universitet 
(Biologisk Institut, hvorfra centret ledes), 
Københavns Universitet (Ferskvandsbiologisk 
Laboratorium og Institut for Geografi og 
Geo logi), Aarhus Universitet (DCE  Nationalt 
Center for Miljø og Energi) og Danmarks og 
Grønlands Geologiske Undersøgelse. CLEAR 
har i alle 10 år modtaget rådgivning fra et in
ter nationalt panel bestående af LarsAnders 
Hansson, Lunds Universitet, Jan Roelofs, Rad
boud University, Nijmegen, og Michael Hup
fer, LeibnizInstitute of Freshwater Eco logy 
and Inland Fisheries (IGB), Berlin. 

Baggrund og formål med centret
Mange danske søer er grønne og uklare på 
grund af for stor algevækst. Algevæksten 
skyl des for mange næringsstoffer. Nogle 
søer modtager stadig for store mængder af 
næringsstoffer fra oplandet og mange søer 
lider under fortidens synder i form af intern 
fosforbelastning fra en pulje, som er akkumu
leret i søbunden. Ud af 646 søer, som indgår i 
Naturstyrelsens basisanalyse fra 2014 opfylder 
71% ikke målene for en god økologisk til
stand, som de er fastsatte i Vandrammedirek
tivet. 

Den dårlige tilstand i mange søer er derfor 
baggrunden for CLEAR. Det har været Villum 
Kann Rasmussen Fondens ønske, at der ved 
støtte til forskning kunne tilvejebringes viden 
om, hvorledes man kan bringe de meget næ
ringsrige og uklare søer tilbage til en mere 
klar vandet tilstand og hvorledes de mere næ
ringsfattige lobeliesøer kan sikres mod yderli
gere forringelse. Endelig har det været ønsket 
at få mere viden om, hvordan grundvand på
virker søerne. I dette særnummer af Vand & 
Jord bringes en række artikler, som beskriver 
nogle af de resultater, der er opnået i centret. 

Metoder
Centrets undersøgelser har både omfattet 
studier i laboratoriet og i hele søer. I laborato
riet har man undersøgt metoder til kemisk 
sørestaurering. Således er fosfatbindende 
stoffer (aluminiumklorid, Phoslock® og 

andre produkter) blevet undersøgt mht. 
bindingskapacitet for fosfor og om bindin
gen er permanent /artikel 2/. Kemisk sø
re staurering med aluminium er desuden 
undersøgt ved behandling af søer, hvor 
virkningen er blevet fulgt over en årrække /
artikel 1 og 2/. Effekter af biomanipulation, 
hvor der fjernes dyreplanktonædende fisk, 
er også undersøgt /f.eks. artikel 3/. Et andet 
eksempel på biologisk kontrol er effekterne 
af vandremuslingens spredning i søerne i de 
senere år /artikel 4/. Der fokuseres oftest på 
betydningen af fosfor for søernes tilstand, 
men også kvælstof har betydning, hvilket 
er beskrevet i /artikel 5/. Tilførslen af vand 
og næringsstoffer til søerne måles typisk 
i vandløb, men i CLEAR er betydningen af 
grundvandstilførslen til søer for første gang i 
Danmark også blevet studeret /artikel 8/. I de 
senere år er tidligere afvandede søer blevet 
genetablerede. I denne søtype er næringssalt
dynamikken og indvandringen af planter og 
dyr blevet studeret /artikel 7/.    

I de tidligere næringsfattige søer er proble
matikken noget anderledes, idet målet her er 
at retablere eller standse tilbagegangen af ro
setplanter, som spiller en afgørende rolle for 
at tilbageholde næringsstoffer i søbunden. 
CLEARs undersøgelser har omfattet laborato
rie og feltstudier af de faktorer, der får fore

komsten af rosetplanterne til at gå tilbage – 
faktorer man skal sætte ind overfor for at 
ven de udviklingen /artikel 6/.

Resultaterne af disse undersøgelser indgår 
sammen med resultater fra de øvrige CLEAR
undersøgelser i matematiske modeller for sø
er ne, der kan bruges til at forudsige søernes 
tilstand når klimaet ændrer sig, eller hvis der 
foretages indgreb i søerne /artikel 9/. 

Ny viden
De omfattende studier har naturligvis bidraget 
til en masse ny viden, hvor det kun er muligt 
at bringe en lille del i dette særnummer. På 
CLEARs hjemmeside http://www.lakerestora
tion.net/ findes en komplet liste over centrets 
publikationer. Listen omfatter ca. 400 publika
tioner hvoraf mere end 65 er dansksprogede 
populærvidenskabelige artikler eller rapporter 
og vejledninger

Det tværfaglige samarbejde, der har været i 
CLEAR, har ført til en ny erkendelse af, at der i 
mange søer er en tæt kobling mellem grund
vand og søer. Grundvandsindsivning kan til
fø re betydelige mængder vand og nærings
stof  fer til søerne. I et fremtidigt vådere klima 
kan det få meget stor betydning for mange 
søer og nye søer kan opstå. Både kemiske og 
biologiske restaureringer af søer har vist sig at 
være meget effektive i de første år efter udfø
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Center for Sørestaurering – CLEAR

Store Søgaard Sø. Foto: Forfatterne.
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Birgit Krogh Paludan modtager Agnes 
og Betzy-prisen 2016
Ingeiørforeningen i Danmark (IDA) uddeler 
hvert år Agnes og Betzyprisen til en kvindelig 
ingeniør, der er med til at fremme synlighe
den af kvinder inden for ingeniørfaget. Dette 
års prismodtager er Birgit Krogh Paludan, 
der som ingeniør med speciale i hydraulik, 
er en af de førende danske rådgivere inden 
for klimatilpasning. Birgit Krogh Paludan 
stod bl.a. bag klimatilpasningsstrategien i 
Greve kommune, der blev ramt af massive 
oversvømmelser i 2002 og 2007. Birgit Krogh 
Paludan hædres som dansk pioner og ildsjæl 
inden for klimatilpasning. Hun har bl.a. været 
medlem af ministeriets Rejsehold for klimatil
pasning og derigennem bidraget til national 
videndeling og erfaringsudveksling. Hun har 
som konsulent bidraget til adskillige konkre te 
klimatilpasningsprojekter og fungerer i 
dag også som formand for Regnudvalget 
under Spildevandskomiteen i IDA og har 
været projektleder på ’Klimakogebogen’ om 
håndtering afløbssystemer i forbindelse med 
klimaændringer. Birgit er desuden medlem 

af Vand og Jords redaktionskomité. Agnes og 
Betzyprisen består af et rejselegat på 25.000 
kr. samt et specialdesignet glasfad. 

Hæderspris til Carsten Bagge Jensen
ATVFonden for Jord og Grundvands Hæder
pris, professor Poul Harremöes in memoriam, 
blev d. 8. marts 2016 tildelt enhedschef Car
sten Bagge Jensen, Center for Regional Ud
vikling, Region Hovedstaden, i anerkendelse 
af mangeårigt, meget fagligt og visionært en
gagement i indsatsen over for jord og grund
vandsforurening med fokus på såvel tek nisk 
udvikling, nye metoder og nye tilgange som 
på at samle områdets aktører om helhed i 
indsatsen. Hædersprisen er på kr. 25.000 og 
uddeles hvert andet år. 

Hædersprisen blev uddelt på ATV Jord og 
Grundvands 32. Vintermøde i Vingsted, hvor 
300 fagpersoner inden for jord og grund
vandsområdet var samlet for at udveksle erfa
ringer og ny viden. Læs mere om organisatio
nen på www.atvjordgrundvand.dk

 
Danske vandvirksomheder i  
Det Hvide Hus
Den 22. marts demonstrerede et konsortium 
bestående af 12 danske virksomheder, danske 
vand løsninger for præsident Barack Obama 
i forbindelse med vandtopmødet ”Moonshot 
for Water”. Det skete blandt andet med en 

model bygget af 20.000 legoklodser af en 
kom plet by med en 1,5 meter høj skyskraber, 
en vandforsyning, spildevandsanlæg og en 
svævende helikopter. USA kæmper med tørke 
og et massivt vandspild, og de kommende år 
skal der investeres milliarder i at nedbringe 
amerikanernes vand og energiforbrug. 
Danmarks deltagelse i vandtopmødet er 
blevet til i et samspil mellem Miljø og Føde
vareministeriet og Danmarks ambassade i 
Washington. Fremstødet spiller godt sammen 
med Vandvisionen, som den samlede danske 
vandbranche står bag, hvor ambitionen er at 
fordoble eksporten af dansk vandteknologi 
inden 2025 og skabe mindst 4.000 nye danske 
arbejdspladser. 

World Water Day
22. marts var FN’s World Water Day. Dette års 
tema var vand og jobs, og flere organisationer 
markerede mærkedagen. 

UN Water lancerede en ny rapport om 
årets tema, der kan danne baggrund for debat 
om temaet vand og jobs. 

Rapporten kan downloades her: 
http://www.unwater.org/newsevents/

newsdetails/en/c/388645/ 

relsen, så metoderne til sørestaurering findes. 
Desværre har det også vist sig, at den klar van
dede tilstand i mange tilfælde ikke har været 
langtidsholdbar. I nogle tilfælde skyldes det at 
indsatsen ved restaureringen fra starten har 
været utilstrækkelig, men i mange tilfælde 
skyl des resultatet, at søerne stadig tilføres for 
mange næringsstoffer. Dette understreger at 
tilledningerne af næringsstoffer skal være kon
trollerede og væsentligt reducerede. Derfor er 
studier af arealbenyttelsen i oplandet, bas sin
 er, minivådområder og andre virkemidler, der 
kan tilbageholde næringsstofferne fra diffus af
strømning, meget vigtige. Denne typer studier 

er blevet yderligere aktualiseret af den seneste 
lovgivning på landbrugsområdet.  

Vi håber, at den viden om sørestaurering, 
der nu er tilvejebragt gennem CLEAR, vil blive 
anvendt af myndighederne i det fremtidige ar
bejde med vandplanerne, således at de dan
ske søer kan blive mere klarvandede og de 
tru ede lobeliesøer kan reddes, før det er for 
sent.

Uddannelsesmæssig betydning
Et meget stort antal studerende har givet 
uvur derlige bidrag til CLEARs projekter. Cen
tret har således også bidraget til at bringe 

den nyeste viden videre til næste genera
tion af naturforvaltere. I alt er der uddannet 
mere end 50 cand.scient.’er og foreløbigt 17 
ph.d.’er som har været helt eller delvist finan
sieret af CLEAR. 

Frede Ø. Andersen og Henning S. Jensen
Centerledere fra hhv. 2006-2013  

og 2013-2016


