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Lav dit eget sø-tilsyn 
Vil du grave en ny sø, lave et flot vandmiljø eller rense vandet i en sø? 
Gennemgå søen, og svar på spørgsmålene i skemaet. Send skemaet til mig 
som e-mail eller papirpost. Det vil være godt med nogle digitale fotos af søen,  
vandet og omgivelserne. Jeg vil helst have billeder sendt med e-mail. 
 
På den måde får jeg det bedste grundlag til at rådgive med løsninger, der kan  
hjælpe dig på vej mod en god sø.   
 
 
1. Formål  
Hvad vil du bruge søen til? 
natursø – havedam – gadekær – 
fiskesø – guldfisk – koikarper – put-
and-take – padder – krebs – ænder – 
andet 

 

Tal for søen 
2. Længde x bredde i meter 

 

3. Dybeste sted i meter  
 

4. Tilløb (kloak, dræn, grøft, andet)  
 

5. Er der afløb?  
 

6. Er der ænder – eller har der været?  
 

7. Tørrer søen ud om sommeren?  
 

Søens omgivelser og planterne 
8. Jorden omkring søen er ... 
have – plæne - dyrket mark – eng – 
træer og buske – andet 

 

9. Omkring søen vokser ... 
Tagrør – dunhammer – træer og buske 
– nælder – skvalderkål – andet 

 

10. Hvilke buske og træer ved vandet? 
eg – bøg – ahorn – ask – elletræer –
gråpil – anden pil – birk – gran – 
nåletræer  

 

 
11. Hvilke af bredderne er fri for træer? 
nord – syd – øst – vest 

 

12. Hvilke vandplanter findes? 
Tagrør – dunhammer – rankegrøde – 
flydebladsplanter – undervandsplanter 
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 13. Er der trådalger? 
(danner algemåtter på overfladen) 
Hvis ja – hvor stor en del af overfladen 
er dækket af alger, når der er flest? 

 

14. Er der andemad? 
(3 mm runde blade på overfladen) 
Hvis ja – hvor meget af søen er 
dækket af andemad, når der er mest? 

 

Bunden 
15. Prik med en pind i bunden - hvor 
tykt er mudderet 1 meter ude i søen?  
25cm – 50cm – 1m - mere 

 

16. Mudderet lugter af ... 
kloak – rådden lugt – svag lugt – andet 

 
 

17. Farve af den øverste cm mudder... 
sort – grå – brun – andet 

 

18. Under mudderet består jorden af... 
blåler – sand eller grus – tørv – andet 

 

Vandet 
19. Om sommeren er vandet ... 
grønt – brunt – klart – andet 

 

20.  Sigt – hvor mange meter nede kan 
en hvid skive eller lignende ses? 

 

Dyrene 
21. Er der fisk? 
Hvis ja – hvilke? 
skaller – aborre – gedde – ål – andet 

 

22. Er der andre dyr? 
skrubtudser – grøn frø – salamandere - 
andet 

 

Andre oplysninger  
23. 

 
 
 

24.  
 
 

25.  
 
 

 


