
 

  

 

Hvorfor skal der laves biomanipulation i Klokkerholm Møllesø? 

I forbindelse med vandplan 2 er Klokkerholm Møllesø blevet udpeget til 

restaurering igennem biomanipulation.  

Grunden til at søen er udpeget, er at den i dag, ikke lever op til miljømålet om god 

økologisk tilstand.  

I korte træk går biomanipulationen ud på at fiske ca. 80 % af søens fredsfisk op, 

hvilket vil have en opblomstrende effekt på det zooplankton, som spiser algerne i 

søen. Dette vil resultere i en mere klarvandet sø, hvorved planterne får bedre fat, 

og iltindholdet i vandet dermed øges, og fosforet bindes til sedimentet.  
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Algerne er afhængige af fosfor, så mindre fosfor i vandet vil 

igen forstærke alge-reduktions processen. Når plantedækket i 

søen er blevet mere veletableret, vil geddeynglet endvidere 

trives bedre, og dermed medvirke til den gode økologiske 

cyklus. 

 

Hvordan kommer det til at foregå? 

Biomanipulationen kommer til at foregå ved at vandstanden 

sænkes omkring 50-70 cm i søen. Herefter trækkes der et net 

henover søbunden for at samle fredsfiskene og tage dem op i 

den ene ende af søen. De fisk som er gode for søen, som gedder 

og aborrer, bliver sat ud igen med det samme og de andre 

sendes til en fodercentral, hvor de laves til minkfoder. 

 

Hvornår kommer det til at foregå? 

For at gøre sænkningen af vandstanden, mest skånsom, vil 

sænkningen ske gradvist over en længere periode, med opstart 

d. 25/9. 

Det hele kommer til at foregå d. 9-10 oktober i år og muligvis igen 

til foråret. Efter biomanipulation vil der i de efterfølgende 14 dage 

i uge 42-43, blive genetableret vandstand, tilbage i samme 

niveau, som forinden indgrebet. I samme tidsperiode vil der blive 

udført en fiskeundersøgelse, for at vurdere det videre behov for 

opfiskning i 2018.  

Til vinter vil der endvidere vil der være noget opfølgende 

vinterfiskeri. 

Der vil d. 10. oktober være mulighed for at komme ned og kigge 

på de dyr og planter som findes i dag i søen og få en snak med 

en biolog fra Kommunen. Der vil i god tid blive udsendt en plan 

for dagen. 

Såfremt der er spørgsmål til projektet, er i mere end velkomne til 

at kontakte os på therese.wallem@99454545.dk, eller på 

99455558. 
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Fra at være en uklar 

sø, med relativ få arter, 

ønsker vi at opnå en 

tilstand, som tilgode--

ser flere arter af 

planter, fisk og 

ferskvandsindsekter 

mv.  
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