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Information om restaurering af  Søndersø 

 

Kære forening / interesseorganisation 

 

Furesø Kommune vil med dette brev informere jer om formålet og forløbet af  

den restaurering  som er sat i gang i Søndersø. 

 

Søndersø har i mange år haft uklart vand om sommeren. Det skyldes en biolo-

gisk uligevægt, der skaber en algeopblomstring, og som giver søen det uklare 

vand.  For at komme problemet til livs, er der påbegyndt en sørestaurering, der 

går ud på at genoprette den biologiske ligevægt.  Projektet er en del af statens 

vandplaner, og det er således et krav fra staten, at vi inden udgangen af 2015 får 

genoprettet en klarvandet Søndersø.  

 

Vi vil genoprette tilstanden ved at regulere bestanden af brasen, hork og skaller 

også kaldet skidtfisk.   

 

Brasen, hork og skaller lever af daphnier og når der er mange skidtfisk går det 

ud over bestanden af daphnier.  Daphnier og andre zooplankton spiser alger, og 

derfor er det vigtigt at der er en god bestand af zooplankton, der kan reducere 

algerne.   Når bestanden af alger er faldet, bliver søen klarvandet og der kan 

komme lys ned til undervandsplanterne og til de rovfisk, gedde, aborre, sandart 

som lever af rov på de mindre fisk.  Derved er der startet en god biologisk cir-

kel. 

 

Opfiskningen kommer til at foregå i hele 2014 og hen i foråret 2015.  

Det er Fiskeøkologisk Laboratorium der står for opfiskningen 

 

I foråret og om vinteren vil der blive fisket med ruser og vod efter vinterstimer. 

Det foregår bl.a. ved lystfiskeforeningens bådplads. 

 

I maj-juni skal der fiskes efter brasen. Her vil være nedgarn hele vejen rundt om 

kanten af søen. 

 

Hen over sommeren bliver der fisket i det åbne vand ved vodtrækning.   
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 Side 2 af 2 

De fisk, der bliver fanget, bliver genbrugt til dyrefoder og fiskemel. Garnene til-

ses hver dag.  

Der er søgt og givet de nødvendige myndighedstilladelser efter naturbeskyttel-

seslovens §3, og der vil blive holdt afstand til rørene hvor rørhøgen og rørdru-

men  ruger.   

 

Informationstavler. 

Vi vil opsætte 3 informationstavler op langs den nordlige kant af Søndersø. 

De bliver placeret ved Ballerupvej, ved badestedet og ved Lejrstien. Der vil væ-

re generel information om projektet og information om det aktuelle fiskeri. 

samtidig vil vi også informere på vores hjemmeside www.furesoe.dk . 

 

Aktiviteter på søen. 

Søen er inddelt i en stillezone og en aktivitetszone, dette ændres der ikke ved 

selvom bøjerne tages op.  Når der trækkes vod er det ikke tilladt at færdes på 

søen.  Vi vil lave en ordning med et hejst  rødt flag ved fiskeriforeningens plads,  

når der ikke må sejles på søen. 

 

Har din forening aktiviteter på søen  i løbet af sommeren, vil jeg meget gerne 

have besked, så vi kan finde en løsning på dette.  jeg kan kontaktes på mail :  

phni@furesoe.dk   eller telefon 72355329 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Pia Holm Nielsen 
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