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FODRING AF FuGle eR eN 
HYGGelIG NATuROPleVelSe, 
MeN DeT FORuReNeR SØeR

hVad kan du gøre?
københavns kommune ønsker at  bevare søernes 
naturlige liv og påvirke dem så lidt som muligt. Der er 
nemlig rigeligt med naturligt føde til fuglene i søerne 
i form af planter og insekter. 

Vi opfordrer derfor til, at man begrænser fodringen af 
ænder og andre fugle.  
 
Hvis søen fryser til om vinteren, kan der fodres på 
jorden, da føden er knap i en frossen sø. Giv ikke 
mere brød end der bliver spist, ellers kan det tiltræk-
ke rotter.

læs mere på www.kk.dk/grønneområder

må man ikke Fodre Fugle?
kommunen har valgt ikke at forbyde fodring, men 
håber i stedet, at indsigt og viden om problemet 
betyder, at folk vil nyde søernes liv uden at fodre eller 
ved at fodre så lidt som muligt.

teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Park og natur
islands Brygge 37, 4.sal
2300 københavn s
tlf: 33 66 36 60
fax: 33 66 71 91

e-mail 
parkognatur@tmf.kk.dk

Postadresse
Postboks 449 
1505 københavn V



når andebestanden ikke længere holdes nede af den 
naturlige fødebegrænsning, tager andre mekanismer 
over. i parringssæsonen bliver presset på hunnerne 
fra de mange hanner så voldsomt, at de svageste 
hunner ikke altid kan nå op til overfladen og få luft 
mellem hver parring og derfor drukner.

den rene sø
for at få en ren sø med et rigt, varieret og naturligt 
dyreliv, er det vigtigt, at fuglenes føde stammer fra 
søens egen produktion af insekter og planter. 

Derved får søen ikke tilført for meget overflødig næ-
ring, men opretholder søens naturlige kredsløb. 

hVad gør Vi Ved deT?
københavns kommune vil fra 2010 til 2013 forbedre 
vandmiljøet i de indre søer i københavn ved at fiske 
alger og planter op. Det kan du læse mere om i folde-
ren Pleje af de indre søer i københavn, eller på www.
kk.dk/grønneområder

Det er uden betydning om brødet først har været en 
tur igennem en fugl, ekskrementerne fra ænderne 
forurener ligeså meget som selve brødet.  

Masseopvæksten af alger skyldes ikke kun fodring 
af fugle. i bundmudderet på mange store søer er der 
ophobet næring fra tidligere tiders forurening fra 
kloakoverløb.
 
Fodring giVer dårligT Vandmiljø
nedbrydningen af brødet i søerne medfører ilt-
svind, der kan give grim lugt og et dårligt vandmiljø. 
næringsstofferne fra brødet medfører, at alger og 
planter vokser uhæmmet. Det medfører tit, at vandet 
bliver grønt og grumset, og der dannes et tæt dække, 
der skygger for sollys. Derved ophører bundplanter-
nes produktion af ilt, og søens naturlige forsvarsme-
kanisme mod iltsvind forsvinder.

fodring medfører kort sagt, at søernes vand går fra 
at være klart og rent til at blive en grøn plante- og 
algesuppe.

sTore andebesTande
fodring medfører også, at andebestanden vokser i de 
enkelte søer, og ænder kommer flyvende til. i en sø 
på størrelse med en boldbane vil der naturligt være 
2-3 par andefugle. 

Dårligt vandmiljø på grund af overfodring af ænder Fuglelivet ved  de indre søer i KøbenhavnMasseopvækst af trådalger i de indre søer i København

Sundt næringskredsløb

Alger
Iltsvind

næring i søer
Vandkvaliteten i søer afhænger af mængden af næ-
ring. er der få næringsstoffer i vandet, bliver søen ren 
og klar, mens mange næringstoffer ofte medfører, at 
søen bliver uklar, grøn og fyldt med alger. 

søens egne næringsstoffer cirkulerer naturligt rundt 
i et lukket kredsløb, hvor næringsstoffer fra døde 
dyr og planter giver frisk næring til nye planter og 
dyr. Modtager søen meget næring udefra fx i form af 
fodring eller spildevand, vil kredsløbet blive brudt, og 
søen vil komme i ubalance.

Fodring Forurener søer
fodring af ænder og andre fugle er i dag den største 
forureningskilde for mange af de københavnske søer, 
fordi brødet tilfører for meget næring til søerne. et kg 
tørt brød indeholder lige så meget næring som 500 
liter kloakvand.


