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1 BAGGRUND OG FORMÅL 

Der er tidligere (DHI 2007, DHI 2008, DHI 2011) foretaget modellering og vurdering af 

potentielle effekter af projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet”.  

I den seneste rapport blev det bl.a. vurderet at der ved gennemførsel af projektet ”Rent 

vand i Mølleåsystemet” ville kunne ske en umiddelbar forøgelse af algebiomassen på op 

til 1,5 µg/l klorofyl a i april-maj, mens forøgelsen forventes at ligge på op til 1 µg/l klo-

rofyl a i juni-august. Den simulerede forøgelse af klorofylniveauerne svarer til en stig-

ning på omkring 5-10 % i forhold til niveauerne målt i 2009.  

Yderligere blev det vurderet, at der for en fremtidig ligevægtssituation med balance 

mellem vandets og sedimentets indhold af næringsstoffer kunne forekomme ændring i 

klorofylkoncentrationerne på mellem 0,1 og 0,5 µg/l som konsekvens af projektet ”Rent 

vand i Mølleåsystemet”.  

Stigninger er beregnet som et resultat af en forøgelse af gennemstrømningen såvel som 

næringsstoftilførslerne. Furesøen er et Natura 2000 område med særlige beskyttelses 

hensyn. Det er derfor ønsket at der skal være god sikkerhed for at tilførslen af vand og 

næringsstoffer fra Lundtofte Renseanlæg ikke vil have negative konsekvenser for Fure-

søen. Der er derfor blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at reducere de øv-

rige kilder således, at de beregnede stigninger i klorofylniveauerne fuldstændig kan neu-

traliseres.  

Hvis det er muligt at opnå fuld kompensation for de ekstra tilførte N- og P-mængder 

ved tilsvarende reduktioner i andre kilder, vil der være god sikkerhed for at en ”nulløs-

ning” opnås. Imidlertid er det sandsynligvis ikke muligt at finde reduktioner på i alt 

7000 kg N/år ved reduktion i andre kilder. Derfor er det kommet på tale, om der ved en 

vis reduktion i N-belastning og en reduktion i P-belastning fra andre kilder, der er større 

end den ekstra tilførsel, kan skabes P-begrænsning i algevæksten i en sådan grad, at der 

kan kompenseres for manglende reduktion i N-belastning. Dels er kommunerne frem-

kommet med forsalg til reduktion i n og P belastningen fra separat og fælleskloak. Dels 

har Krüger udarbejdet notater i februar 2012 vedr. muligheder fora t reduceres belast-

ningen fra Lundtofte Renseanlæg. 

Formålet med de her gennemførte vurderinger og simuleringer er  

 at give en faglig vurdering af Krügers notater af 14. og 17. februar 2012, der be-

skriver forslag til belastningsreduktioner i forhold til tidligere gennemførte mo-

delsimuleringer  

 at sammenfatte resultaterne af de seneste modelberegninger, hvor belastnings-

forudsætningerne er blevet ændret med baggrund i de seneste diskussioner, 

kommunernes forslag og notaterne fra Krüger A/S.  

Endelig vurderes beregningsresultaterne i relation til effekt/risiko for skade på Natura 

2000-området Furesøen. 
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2 FURESØ – MODEL 

2.1 Model opsætning 

Der er anvendt samme MIKE 3 model som blev opstillet og kalibreret i forbindelse med 

udredninger gennemført i 2011 og der henvises hertil for nærmere beskrivelse af mo-

delopsætning /Ref. 1/. Figur 1 og 2 viser diskretisering i horisontalt plan, kilder til nær-

ringstofbelastning samt de processer som modellen inkluderer. I det horisontale plan ar-

bejdes der med et grid på 200 x 200 m. Over dybden (vertikalt) er modellen opdelt med 

beregningspunkter for hver meter. 

De årlige belastninger til søen, som er benyttet til modelkalibring for 2009, er opsum-

meret i tabel 1. For resultat af kalibrering henvises til Ref./1/. 

 

Figur 1 Punkter i modellen for tilløb (Fiskebæk fra Farum Sø, Stavnsholt Renseanlæg, Dumpedals-
renden, Vejlesø Kanal) samt søens afløb (Frederiksdal) og separat kloakerede udløb (blå 
prikker) og fælleskloakerede overløb (røde prikker) 
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Figur 2 Skitsemæssig fremstilling af de vigtigste tilstandsvariable og processer, som indgår den an-
vendte ECO Lab Eutrofieringsmodel 

 

Tabel 1  Årlige N- og P-belastninger benyttet ved kalibrering og simulering af 2009 

kilde Kg N / år Kg P / år 

Natur og landbrug (diffus umålt opland) 15.190 152 

Atmosfære 18.800 150 

Farum Sø (Fiskebæk) 4.910 410 

Dumpedalsrenden 670 50 

Vejlesø (Vejlsøkanal) 850 140 

Separat kloakeret 1.655 280 

Fælles kloakeret 730 148 

Stavnsholt renseanlæg 3.330 100 

Total belastning 2009 46.135 1.430 

 

2.2 Tidligere gennemregnede scenarier 

Der er i det tidligere arbejde foretaget beregninger for en række scenarier. For nærmere 

beskrivelse heraf henvises til Ref. /1/. 

Der er ved de her gennemførte supplerende beregninger taget udgangspunkt i to af de 

tidligere scenarier – et basis scenarie uden tilførsel fra Lundtofte Renseanlæg samt et al-

ternativ, hvor det er antaget, at der fra Lundtofte Renseanlæg udledes 

 9 sommer måneder med 200 l/s  

 3 vinter måneder (medio december til medio marts) med 25 l/s  

Udledningsalternativet beskriver situationen, hvor tilførslen drosles ned til 25 l/s i vin-

termåneder, hvor det kan være vanskeligt at opnå god N-fjernelse. Samlet tilføres der 
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herved omkring 4,9*10
6
 m

3
/år ekstra vand til Furesøen. Sammen med dette vand følger 

også en vis mængde N og P. 

I de tidligere gennemførte beregninger blev der for de 9 sommermåneder benyttet en 

TN koncentration i udløbet på 2,5 mg N/l og for de 3 vintermåneder 6 mg N/l. Der blev 

for alle 12 måneder brugt en TP koncentration på 0,04 mg P/l.  Dvs. der blev regnet 

med et udløbsbidrag for N fra Luntofte Renseanlæg til Kalvemosen opstrøms Søllerød 

Sø på hhv. ca. 13.000 kg N /år. Der blev i alle beregninger taget hensyn til omsætning af 

næringsstoffer i Søllerød Sø og Vejle Sø, som vandet gennemstrømmer inden det når 

Furesøen. 

Scenarieberegningerne er sammenlignet med et basisscenarie repræsenteret ved kalibre-

ringsberegningen for 2009. Der er i dette notat foretaget beregninger der beskriver den 

umiddelbare effekt af at gennemføre projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet”, hvor 

vandgennemstrømning samt N- og P-tilførslen øges, og iltning af Furesøen fortsættes. 

Med umiddelbar effekt menes, den påvirkning der forventes den første årrække, f.eks. 

fra omkring 2015 hvis projektet gennemføres i 2012. Den beregnede relative effekt for-

ventes ikke væsentligt ændret de efterfølgende 10 år. 

Det er tidligere beregnet /Ref. 1/, at ovennævnte udledning fra Lundtofte Renseanlæg 

kunne føre til en forøgelse at algebiomassen i foråret på 1,5 µg/l svarende til ca. 8-10 % 

af 2009-niveauet. For sommerperiode blev der beregnet stigninger på op til 1 µg/l sva-

rende til 1-3 % af 2009-niveauet. 

Der er i tidligere rapporter og notater fortaget beregninger for en fremtidig situation, 

(som sandsynligvis ligger mere end 25 år ude i fremtiden), med belastninger, der er 

større end der opereres med efter de seneste forslåede reduktioner. For denne fremtidige 

situation, er det antaget, at der i Furesøen er sket en udtømning af ophobede nærings-

stofpuljer i vand og sediment, og at vandplanens indgreb over for eksterne kilder er 

gennemført. Det er endvidere antaget, at der i denne fremtidige situation ikke er behov 

for iltning af bundvandet i Furesøen. Dette repræsenterer som nævnt en situation, der 

vurderes at ligge langt ude i fremtiden og væsentligt udover indeværende og kommende 

(2016-2021) planperiode for Vandrammedirektivet. Der foreligger ikke tilstrækkelig da-

ta til at opgøre hvor store puljer af næringsstoffer, der er ophobet i Furesøen, og til at 

beregne hvor lang tid der går, inden denne fremtidige situation indtræffer. Det skønnes 

dog , at der vil gå mere end 25 år. 

Beregningerne for en sådan fremtidig situation, hvor søerne er i ligevægt, er behæftet 

med særdeles store usikkerheder, da det er nødvendigt at gøre en række antagelser ved-

rørende funktion af sediment og biologisk struktur. Resultaterne af disse beregninger 

skal derfor tages med stort forbehold og mest benyttes til relativ vurdering af effekterne.  

Hovedkonklusionerne har været, at i en sådan fremtidig situation, vil der være tale om 

meget marginale effekter, der maksimalt vil føre til en yderst beskeden forøgelse af klo-

rofylmængden (beregnet til stigninger på under 0,15 µg/l), som ikke vurderes at få 

mærkbar effekt på Furesøens tilstand. Der er derfor ikke fortaget yderligere simulerin-

ger for denne fremtidige situation. 
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3 KRÜGER NOTATER OM BELASTNING FRA LUNDTOFTE 
RENSEANLÆG  

Krüger A/S angiver i sine breve og notater fra februar 2012 /Ref. 4, 5, 6/ , at det vil væ-

re muligt at opnå en belastningsreduktion på 8500 kg/år Total-N i forhold til tidligere 

gennemførte simulering ved: 

1. reduktion i vandmængde fra ca. 4.9*10
6
 til 4.2*10

6
 m

3
/år: 1.650 kg N/år 

2. at antage, at 60% af org.N-fraktion ikke er biotilgængelige: 2.520 kg N/år 

3. forbedret rensning (optimerede processer):   4.333 kg N/år 

I alt, reduktion      8.500 kg N/år 

 

Ad.1)  

I de tidligere beregninger er belastningen fra Lundtofte Renseanlæg beregnet ud fra:  

- Antagelse om 200 l/s i 9 forårs-/sommer-/efterårsmåneder og 25 l/s i 3 vinter-

måneder 

- Oplysninger i Krügers notat fra 5. maj 2011 om, at der i de 3 vintermåneder ville 

blive udledt vand med 6 mg/l TN og i de øvrige 9 måneder ville blive udledt 

vand med 2,5 mg/l TN. 

 

Det angives af Krüger, at tilførslen vil være 660.000 m
3
/år lavere end tidligere antaget, 

da der ikke som gennemsnit over de 9 forårs-/sommer-/efterårsmåneder vil være 200 l/s 

til rådighed fra renseanlægget.  

Tilførslen i disse 9 måneder angives af Krüger /ref. 4/ at ville varierer meget over døg-

net med op til ca. 350 l/s i dagtimerne og ned til ca. 50 l/s om natten. Reduktionen på 

660.000 m
3
 i de 9 forårs-/sommer-/efterårsmåneder vil resultere i en gennemsnitlig til-

førsel for denne periode på ca. 170 l/s. 

Såfremt der vil blive udledt en mindre vandmængde, vil belastning selvfølgelig blive 

reduceret med en mængde, der svarer hertil. 660.000 m
3
 mindre vand med 2,5 mg/l sva-

rer til 1.650 kg TN, som angivet af Krüger.  

Ved vurdering af effekten skal der tages hensyn til, at såvel vandmængde som N og P 

mængder, der tilføres, bliver reduceret. 

Ad. 2) 

Krüger angiver ifølge en artikel fra Water Environment Foundation, at mellem 40 og 80 

% af opløst organisk kvælstof i afløb fra renseanlæg kan være uomsætteligt. Krüger be-

nytter herefter, at 60 % af det organiske N, der ledes fra Lundtofte Renseanlæg, ikke vil 

være tilgængeligt for algeproduktion. Samtidig angives det, at det organiske N niveau 

sandsynligvis vil ligge omkring 1 mg N/l. 

DHI skønner det sandsynligt, at den organiske N fraktion vil ligge omkring 1 mg/l eller 

lidt derover. Dvs., at det er i orden ud fra et forsigtighedsprincip, at opgørelsen af ikke-

tilgængeligt N tages ud fra et niveau på 1 mg/l total organisk N. 

Andelene af den organiske fraktion, der er ikke-tilgængelig eller svært tilgængelig, er 

yderst vanskelige at fastlægge, da dette bl.a. afhænger af sammensætningen af spilde-
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vandet. Ved vurderinger af litteraturværdier herfor er det endvidere vigtigt at tage hen-

syn til renseteknologi.  

Endelig er det vigtigt nøje at vurdere, hvilken metode der er anvendt ved karakterisering 

af biotilgængeligheden. Mange essay er gennemført over relativt korte tidsperioder, ofte 

mellem 1-4 uger.  

I Furesøen vil det udledte organiske N som gennemsnit opholde sig flere år. Den bakte-

rielle nedbrydning, der vil ske over så lang tid, vil ikke være inkluderet i assay af korte-

re varighed.   

Det er derfor ganske vanskeligt at finde værdier, der direkte kan anvendes for spildvand 

fra Lundtofte Renseanlæg udledt til Furesøen. 

DHI har af pga. tidspørgsmål ikke gennemført en større litteraturundersøgelse af emnet, 

men blot ved en mindre søgning forsøgt at give et skøn for, om den værdi Krüger an-

vender i notaterne er rimelig. Det skal bemærkes, at den søgning vi har gennemført ikke 

tyder på, at der er lavet mange undersøgelser af emnet, og det anbefales generelt i den 

litteratur af emnet, som vi fandt, at spørgsmålet om biotilgængelighed bør undersøges 

nærmere. 

Det er ikke lykkes DHI at finde den reference, Krüger henviser til, og vi har derfor ikke 

kendskab til de betingelser, under hvilke de anførte procenter er bestemt.  

En artikel i Water Research fra 2012 /Ref. 7/ angiver på baggrund at en kemisk karakte-

risering, at organisk N i udløb fra renseanlæg generelt er ganske reaktivt på længere 

sigt, og at simple bioassay ikke er tilstrækkelige til vurdering af biotilgængelighed i na-

turlige recipienter. De finder således, at mellem 80 og 100 % af de aromatiske organiske 

forbindelser kan være biotilgængelige set over en længere periode. Humusstoffer, som 

normalt anses for at udgøre en væsentlig del at den opløste organiske N-fraktion i ud-

løbsvand, hører til denne gruppe af stoffer. 

Undersøgelser fra University of Nevada /Ref. 8/ angiver på baggrund af algeassay, at 

ikke biotilgængeligt N typisk vil ligge mellem 50 og 80 % af total organisk N i renset 

spildevand.  

Yderligere viser en undersøgelse /Ref. 9/ af renset spildevand, som udledes til et marint 

område, at mellem ca. 30% og 95% af det organiske N kunne fjernes over 2 dage ved 

bioassays. Fjernelsen blev tolket som en omsætning ved mikrobiel aktivitet, dvs. mel-

lem 5 og 70 % blev vurderet som ikke- biotilgængeligt. Det kan dog ikke udelukkes, at 

der er sket andet tab end ved bionedbrydning, såsom adsorption under forsøget. Dette er 

fundet i andre undersøgelser. Er dette tilfældet, er den ikke biotilgængelige andel måske 

undervurderet. 

Samlet konkluderes det på baggrund af det forholdsvis begrænsede baggrundsmateriale, 

at det er sandsynligt, at en betydelig andel af det organiske N i udløb fra et reseanlæg 

kan være ikke- biotilgængelig. En nærmere fastlæggelse af biotilgængeligheden af det 

organiske N i renset spildevand fra Lundtofte Renseanlæg kan dog ikke foretages med 

god sikkerhed. Da spildevandet, der udledes, vil have gennemgået en ganske betydelig 

rensning, vurderes det, at en vis andel vil være ikke-biotilgængeligt. Det skønnes dog 

ikke rimeligt i vurderinger for Furesøen at sætte den ikke-biotilgængelige andel til mere 

end 40 % af et organisk N niveau på 1mg N/l.  
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Ad 3)  

Den forbedrede rensning vurderer Krüger A/S at kunne opnå ved 

a) Højere temperatur end opereret med tidligere 

b) Forøget slammasse i luftningstanke 

c) Behandling af rejektvand 

d) Forøget slammængde i efterdenitrifikationstanke 
 

Ad 3a: Det vurderes rimeligt at antage, at temperaturen ligger over de 7-10 grader, som 

der oprindeligt blev dimensioneret ud fra, og som resulterede i en estimeret udløbskon-

centration på 2,5 mg/l TN. DHI er ikke gået ind i en nærmere procesberegning, men 

umiddelbart virker den effekt som Krüger anslår rimelig. 

Ad 3b: En forøget slammasse vil give en forbedret rensning og resultere i reduktion af 

belastningen. De nærmere overvejelser vedrørende den nærmere reduktion, som Krüger 

anslår, har DHI ikke haft mulighed for at gå ind i.  

Ad 3c: Behandling af rejektvand vil som minimum give en øget sikkerhed for, at der ik-

ke udledes vand i kortere perioder med højt N-indhold. Igen kan vi ikke på det forelig-

gende grundlag vurdere den estimerede kvantitative effekt, men en vis reduktion af N 

udledningen vil højest sandsynligt kunne opnås. 

Ad 4d: DHI er lidt skeptisk m.h.t. hvilken effekt dette vil have. Effekten angives at op-

nås gennem anvendelse af specielle fyldlegemer og sier. Det vil kræve en nærmere dia-

log og vurdering at kvantificere effekten af dette forslag. 

DHI er enig med Krüger i, at den samlede effekt af de forskellige tiltag ikke umiddel-

bart kan summeres. Det er yderst vanskeligt for os at vurdere den samlede kvantitative 

effekt uden nøjere at have gennemgået processerne og uden at få en nøjere indsigt i det 

specifikke anlæg. I relation til, hvad der opnås på andre renseanlæg med en effektiv 

kvælstoffjernelse, skønnes det dog sandsynligt, at der ved procesoptimering kan opnås 

en samlet reduktion, som angivet af Krüger, i forhold til en situation med en udledning 

på 2,5 mg/l TN. 

4 REDUKTION AF OVERLØB FRA FÆLLESKLOAK 

På baggrund af oplysninger fra Furesø Kommune, Ruderdal Kommune og Lyngby-

Taarbæk Kommune vil der i forhold til tidligere antaget være mulighed for at opnå vis-

sen yderligere reduktioner i belastningsbidragene fælleskloakerede overløb. Det er op-

lyst, at der vi kunne opnås reduktioner, som det fremgår af tabel 1. I de beregninger, der 

er gennemført som grundlag for vurderingerne i dette notat, er der taget højde herfor. 

Belastningen til Furesøen fra disse kiler er således samlet reduceret med hhv. 208 kg 

N/år og 39 kg P/år. 
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Table 1 Mulige reduktioner i overløb fra fælleskloak (kg /år) 

 

5 SUPPLERENDE BEREGNINGER OG EFFEKTVURDERINGER 

På baggrund af ovestående vurdering er der, i forhold til tidligere modelsimuleringer 

/Ref. 1 og Ref. 11/, som baggrund for dette notat blevet gennemført nogle supplerende 

beregninger for scenarierne angivet i tabel 2. 

 
Tabel 2 Scenarier gennemregnet som grundlag for dette notat. 

Mølleå-LR 

Ikke- biotilgængeligt org. N fra 

Lundtofte Renseanlæg 

200l/s i 9 mdr   

25 l/s i 3 mdr 

Reduk. vand i 9 mdr 

25 l/s i 3 mdr 

Scenarier 60 % af organisk N 40% af organisk N  Ca 4,9 *10
6
m

3
/år Ca 4,2 *10

6
m

3
/år 

A x 

  

X 

B x 

 

x 

 C 

 

X x 

 D 

 

X 

 

X 

 

Der er regnet med, at total organisk N i afløbet fra Lundtofte Renseanlæg vil ligge på 1 

mg/l N hvoraf hhv. 40 og 60 % er ikke biotilgængligt. Der er for disse scenarier dels fo-

retaget beregninger med den opstillede eutrofieringsmodel for Furesøen, dels foretaget 

beregninger af forventelige N koncentrationer ved indløb til Furesøen. De sidste er 

sammenholdt med N niveauer i søen i sommerperioden. 

De fornyede belastninger med N fra Lundtofte Renseanlæg er beregnet på baggrund af 

den oprindeligt benyttede belastning på ca. 13.000 kg N/år /Ref. 4 og Ref. 5/ fratrukket 

reduktionerne, som skønnes opnået ved de forskellige tiltag (tabel 3). P-belastningen fra 

Lundtofte Renseanlæg er alene reduceret i henhold til ændrede vandmængder. 

Tabel 3 Belastninger i udløb fra Lundtofte Renseanlæg for scenarierne 

LR kg N fra LR kg N reduceret ved kg N fra L.R. 

scenarie tidligere benyttet 

mindre 

vand 

ikke biotilgæn-

gelig 

proces- forbed-

ring ny belastning 

A 13.000 1.650 2.520 4.330 4.500 

B 13.000 

 

2.880 4.330 5.790 

C 13.000 

 

1.920 4.330 6.750 

D 13.000 1.650 1.680 4.330 5.340 
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Resultaterne af disse simuleringer og beregninger er summeret i nedenstående tabel 4. I 

tabellen er angivet såvel den mængde N, der er beregnet at komme fra Lundtofte Rense-

anlæg og blive udledt til Kalvemosen opstrøms Søllerød Sø, som den mængde, der er 

estimeret at ville nå frem til Furesøen.  

Ved beregning af mængden, der når Furesøen (tabel 3), er der taget hensyn til en reduk-

tion i P- og N-mængderne ved gennemstrømning af Søllerød Sø og Vejlesø. Den 

mængde, der tilbageholdes i søerne, er beregnet efter de empiriske formeler, som er an-

vendt i forbindelse med de udarbejdede vandplaner. Tilførslen ved indløb fra Vejlesø til 

Furesøen fordelt relativt over året på samme måde som den nuværende tilførsel fra Vej-

lesø. 

Tabel 4 Opsummering af resultater af  model simuleringer 

Lundtofte 

Renseanlæg 

(L.R.) N fra L.R. 

N fra L.R. 

til Furesø 

Relativ ændring i klorofyl 

simuleret i  

Teoretisk  ind-

løbskonc. fra 

Lundtofte R. til 

Furesøen 

Samlet effekt på 

algeniveau på års-

basis 

Scenarier Kg N/år Kg N/år forår  sommer TN mg/l  

A 4.500 2.139 Stigning fald 0,509 Neutral 

B 5.790 2.874 Stigning 

lille fald / 

uændret 0,599 tæt på neutral 

C 6.750 3.350 Stigning uændret 0,698 Stigning 

D 5.340 2.539 Stigning 

lille fald / 

uændret 0,604 tæt på neutral 

 
 

De i tabel 4 nævnte ændringer i klorofyl er i forhold til eksisterende situation (kalibre-

ring 2009). Stigningerne der er beregnet om foråret ligger på omkring 0,5-0,7 µg/l sva-

rende til maksimalt 5-6 %. Faldene i klorofylniveauer om sommeren er lidt mindre dvs. 

på op til 0,1-0,5 µg/l svarende til 1- 4 % af det simulerede klorofylniveau for 2009. Fal-

dene om sommeren stækker sig over en længere periode end forårsstigningerne. I tabel 

4 er angivet effekten på klorofylniveauet som årsgennemsnit. 

Det skal pointeres, at der er tale om relativt små ændringer, og at der er betydelig usik-

kerhed på simuleringer af denne type. De beregnede ændringer ligger således indenfor 

usikkerheden på de beregnede absolutte koncentrationsniveauer. Der er i disse bereg-

ninger ikke taget højde for eventuelle ændringer i biologisk struktur, dvs. algesammen-

sætning, ændret udbredelse af bundvegetation eller ændring i balancen mellem 

zooplankton og fisk mv.  

Det er tidligere i ref. 1 vurderet, at den interne udvikling i sedimentets puljer af næ-

ringsstoffer, samt den biologiske struktur, mht. til bundvegetationens udbredelse, og 

dynamikken mellem bundplanter, algearter, zooplankton samt fiskepopulation, vil bety-

de væsentligt mere for tilstanden i søen de nærmeste år end tilførslen af vand og stof 

med projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet”. Det blev således i ref. 1 bemærket, at der 

pt. (dvs. inden projektet gennemføres) kan observeres kraftige ændringer i forholdene i 

søen år for år. Ændringer der højst sandsynligt kan tilskrives en blanding mellem æn-

drede meteorologiske forhold og en succession (biologisk udvikling) i søen, initieret af 

de øvrige restaurerende tiltag, der er taget for at forbedre forholdene i søen. 

Det blev således i DHI’s rapport fra 2011 /Ref. 1/ vurderet, at de beregnede stigning, 

som projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” simuleredes at kunne være årsag til, ikke 
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vil have mærkbar effekt på forholdene i søen i den nærmerest fremtid, dvs. frem til 

2015. 

På grund af usikkerhederne på beregningerne og på grund af de forventelige år til år va-

riationer, skal der lægges størst vægt på de beregnede relative ændringer, som det vur-

deres, at der kan benyttes til vurdering af, om scenarierne generelt vil kunne påvirke sø-

en i negativ retning. 

Da Furesøen er et Natura 2000 område, kræves det, at der skal være god sikkerhed for, 

at tilførslen af vand fra Lundtofte Renseanlæg ikke vil have en negativ effekt på søen. 

Såfremt der skal være en god sikkerhed for, at der ikke kan forekomme negative effek-

ter, vurderes det, at det maksimalt kan antages at den ikke-biotilgængelige N fraktion af 

det udledte organisk N udgør 40 %.  

Umiddelbart viser beregningerne, at scenarierne A, B og D giver ingen eller næsten in-

gen ændring i det årlige klorofylniveau. Men da det skønnes for usikkert at antage, at 60 

% af den udledte organiske N fraktion er uomsættelige, vurderer vi, at kun scenarie D 

vil kunne give den ønskede sikkerhed. Beregningsmæssigt kommer dette alternativ me-

get tæt på en nulløsning i forhold til den eksisterende situation repræsenteret ved simu-

lering af 2009 forholdene.  

Et af de centrale punkter i vurderingen af de umiddelbare effekter i Furesøen er, om det 

tilførte N vil stimulere algevæksten om sommeren, hvor søens algevækst pt. blandt an-

det er N-begrænset. Dette aspekt belyses med den opstillede eutrofieringsmodel. Men 

da en sådan model som nævnt er behæftet med usikkerheder og kun repræsenterer en re-

lativt grov simplificering af naturen, er der også foretaget beregning af det gennemsnit-

lige koncentrationsniveau, som det forventes at vandet fra Lundtofte Renseanlæg vil 

have, når det løber ind i Furesøen. Dette niveau er i ovenstående tabel 3 angivet, idet der 

er taget højde for omsætning af N ved gennemløb af Søllerød Sø og Vejlesø. Til sam-

menligning med de beregnede teoretiske udløbskoncentrationer for TN i vandet, der når 

Furesøen fra Lundtofte Renseanlæg, blev der i sommerperioderne 2007-2011 målt en 

gennemsnitlig TN-koncentration på 0,612 mg/l. Det maksimale sommerniveau for den-

ne periode blev målt i 2008 til 0,637 mg/l TN, mens det laveste sommerniveau i perio-

den blev målt i 2009 til 0,568 mg/l TN. Det fremgår, at for scenarierne A, B og D be-

regnes der lavere koncentrationer i vandet fra Lundtofte Renseanlæg end 

sommergennemsnittet for perioden 2007-11. 

6 KONKLUSSION 

På baggrund af disse beregninger og usikkerheden m.h.t., hvor meget N der er uomsæt-

teligt, skønnes det, at blandt de i dette notat genneregnede scenarier vil kun scenarie D 

kunne opfylde kravene til Furesøen som et Natura 2000 område, hvor der ikke må ske 

nogen form for negativ påvirkning. Den største usikkerhed vurderes at være forbundet 

med vurderingen af hvor stor en del af kvælstoffet, der er ikke biotilgængelig. Endvide-

re kræver det, at der skabes god driftsikkerhed på Lundtofte Renseanlæg, således at de 

gennemsnitlige N og P koncentrationer og mængder ikke forøges i forhold til de oven-

stående antagelser. 

I henhold til ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationalen natur-

beskyttelses-områder samt beskyttelse af visse arter” nr. 408 af 01/05/2007 fremgår det: 
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§7 Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område 

væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger 

på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende 

område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelses-

område, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte. 

På baggrund af de bevaringsmålsætninger, der fremgår af ”Natura 2000-plan 2010-

2015” /Ref. 10/, skønnes det ikke at en udledning svarende til scenarie D vil skade Na-

tura 2000-området Furesøen. 
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