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1.

INDLEDNING

Naturstyrelsen har fået tilsagn til økonomisk støtte fra NaturErhvervsstyrelsen til at
udarbejde en forundersøgelse for et muligt lavbundsområde beliggende i Lyngby
Mose i Nordsjælland.
På den baggrund har Naturstyrelsen kontaktet Orbicon med henblik på at få udarbejdet en teknisk biologisk forundersøgelse, der belyser forholdene i området og peger
på et projektforslag samt beregner konsekvenserne af en evt. realisering.
1.1.

Formål med lavbundsordningen

Lavbundsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og har som
hovedformål at skabe økonomisk fundament for etablering af lavbundsprojekter med
det formål, at reducere landbrugets samlede udledning af drivhusgasser.
Klimaeffekten opstår ved, at de øvre jordlag i projektområdet tilføres mindre ilt, som
en konsekvens af ekstensivering ved ophør af jordbearbejdning, gødskning og afvandingen. Dermed nedsættes omsætningshastigheden af jordens organiske pulje, hvilket reducerer den samlede udledning af drivhusgasser fra arealerne.
Yderligere vil udtagning af lavbundsjorder bidrage til en forbedring af naturen og biodiversiteten på arealerne, samt medvirke til en reduktion af kvælstofudvaskningen til
vandmiljøet.
Lavbundsordningen kan således både bidrage til opfyldelsen af Danmarks EU-forpligtelser på natur- og miljøområdet, og den nationale målsætning om, at udledningen af
drivhusgasser skal reduceres med 40 % i 2020. Den opnåede klimaeffekt ved etablering af lavbundsprojekter indgår i Danmarks rapportering til FN’s klimapanel (IPCC)
om reduktion af drivhusgasser. Med tilskudsordningen følges der op på Klimaplanen,
på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, Naturplan Danmark og vand- og
naturindsatsen.
Lavbundsprojekter følger en fastlagt administrationsmodel, som kræver, at udgifterne til realisering af projektet sættes i forhold til den klimaeffekt (CO2-ækvivalenter), der kan opnås ved projektets gennemførelse. Der er fokus på, at der opnås mest
klimaeffekt og miljø for pengene, og det tilstræbes, at kun de mest omkostningseffektive projekter realiseres.
1.2.

Formål med forundersøgelsen

Formålet med den tekniske biologiske forundersøgelse af Store Lyngby Mose er at
vurdere om projektet kan realiseres samt belyse de forventede konsekvenser ved
gennemførsel.
Forundersøgelsen tager udgangspunkt i BEK nr. 473 af 17/04/2015, ”Bekendtgørelse
om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde”, der opstiller en
række kriterier, som skal være opfyldt, for at der kan ansøges om realisering.
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Forundersøgelsen har derfor til formål at undersøge om disse forhold er opfyldt. Kravene fra bekendtgørelsens §4 er følgende:
1. Projektområdet er beliggende på organogene jorder med mindst 12 % organisk
kulstof, dog må op til 25 % af projektområdet ligge uden for organogene jorder
med mindst 12 % organisk kulstof.
2. Projektet indebærer, at der sker en ekstensivering af landbrugsdriften.
3. Projektet er omkostningseffektivt (kr. pr. ton CO2 ækvivalenter), jf. vejledende
referenceværdier.
4. Projektet skal fremme en naturlig hydrologisk tilstand i projektområdet.
5. Projektet må ikke føre til en forøget fosforudledning, der har negativ effekt.
6. Projektet må ikke medføre en merudvaskning af okker.
7. Projektets samlede effekt på det vilde plante- og dyreliv skal være positiv.
8. Projektet må ikke medføre skade på Natura 2000-områder, beskadigelse eller
ødelæggelse af yngle- og rasteområder for beskyttede arter, omfattet af lovens
bilag 3, eller ødelæggelse af beskyttede plantearter, omfattet af lovens bilag 5.
Stk. 2. Udover de i stk. 1 nævnte kriterier skal Naturstyrelsens lokale naturforvaltningsenheder og kommunerne ved udvælgelse af projekter, som der søges om
tilskud til, tillige lægge vægt på følgende forhold:
1) Natur-, miljø- og klimamål.
2) Projektets bidrag til at fremme naturens kvalitet og til at skabe sammenhængende og robuste naturområder.
3) Projektets bidrag til et renere vandmiljø.
1.3.

Tidligere undersøgelser

I 2001 udarbejdede Rambøll for Frederiksborg Amt et projektforslag (Rambøll 2001)
til etablering af en lavvandet sø på området. Projektet var en del af et større Arresøprojekt, hvor der skulle etableres en række lavvandede søer i oplandet til Arresø for
at fremme tilbageholdelsen af næringsstoffer, specielt fosfor.
Projektforslaget indeholdt to forslag til projektløsning, opstillet i scenario 1 og scenario 2, men ingen af scenarierne er realiseret.
Scenario 1 tager udgangspunkt i et vandspejl i Lyngby Mose omkring kote 3,75 m,
med en større og en mindre dæmning ved Lyngby Skov og Egestedbro. Scenariet er
suppleret med vurderinger og beskrivelse af hvad der vil ske med arealerne opstrøms
Egestedbro, såfremt der ikke etableres en dæmning ved Egestedbro med tilhørende
pumpning.
Scenario 2 er et større anlæg. Her etableres der en direkte forbindelse mellem Arresø
og Lyngby Mose, ved at grave et nyt vandløb op gennem det nordøstlige hjørne af
Lyngby Skov.
Ingen af disse scenarier fra 2001 blev realiseret.
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1.4.

Projektafgrænsning

Projektet er løst i flere faser, hvor projektforslagene er blevet vurderet og tilpasset
indtil det optimale fremtidsscenarie blev fundet.
Som udgangspunkt blev der arbejdet med to scenarier
A. Hvor det eksisterende vandløb opretholdelse og der etableres en
spuns/dæmning langs vandløbet for maksimal mulig vandstandshævning i
projektområdet.
B. Hvor Lyngby å forlægges fra den østlige projektgrænse rundt i den sydlige udkant af projektområdet til den vestlige projektgrænse.
I denne forundersøgelse er der kun medtaget forhold omkring Scenarie B.
Efterfølgende er der arbejdet med to scenarier under scenarie B.
Første scenarie – efterfølgende kaldet scenarie 1 - hæves vandstanden i området til
kote 2,85 m DVR90, og andet scenarie, efterfølgende kaldet scenarie 2, hæves vandstanden til kote 3,00 m DVR90.

Figur 1

Procesplan for de forskellige scenarier behandlet i forbindelse med forundersøgelsen.

Der er blevet beregnet N-P og C tilbageholdelse af både scenarie 1 og scenarie 2, der
begge opfyldte kravene i bekendtgørelsen, og der blev fastsat et projektområde på
107 ha.
På baggrund af første udkast til tekniske forundersøgelse, den ejendomsmæssige forundersøgelse samt lodsejermøde den 6. september 2016 udarbejdede Naturstyrelsen en ny arronderet projektgrænse, som fremgår af nedenstående kort med bordeaux. Dette projektområde udgør 93,8 ha.
Konsekvenser og tilbageholdelse for scenarie 1 (tærskel 2,85 m DVR90) er beregnet
efter projektgrænsen på 107 ha, mens konsekvenser og tilbageholdelse for scenarie 2
(tærskel 3,00 m DVR90) er beregnet ud fra projektgrænsen på 93,8 ha. Figur 1 og 2.
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Figur 2

De forskellige afgrænsninger der har været arbejdet med i forundersøgelsen. Den blå streg
afgrænser undersøgelsesområdet på 150 ha. Den røde streg afgrænser projektområdet (107
ha) anvendt til beregning af scenarie 1 og den bordeaux streg afgrænser det arronderede
projektareal (94 ha) der er anvendt til beregning af scenarie 2. Det bordeaux projektområde
er det endelige.
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2.

EKSISTERENDE FORHOLD

Projektområdet er beliggende syd for Arresø ca. 3 km nordvest for Skævinge og godt
6 km sydvest for Frederiksværk i en naturlig lavning i landskabet jf. Figur 3. Området
afvandes i dag gennem pumpning der varetages af Lyngby Å Landvindingslag, som er
et offentligt pumpelag oprettet i oktober 1968.
Der henvises i øvrigt til kortbilag 1.
Området deles administrativt af Lyngby Å i Hillerød og Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen er den primære lodsejer i området.
Undersøgelsesområdet udgør 150 ha og det foreløbige projektområde udgør ca. 107
ha, alt efter løsningsmodel. Der er dog foretaget arrondering der gør at projektområdet udgør 84 ha, se afsnit 1.4

Figur 3

2.1.

Placering af undersøgelsesområdet mellem Skævinge og Frederiksværk. Undersøgelsesområdet udgør 150 ha. På baggrund af 2 cm kort.

Udviklingshistorie

I stenalderen var Arresø en lavvandet fjord i Littorinahavet, der også overskyllede de
omliggende moser herunder Store Lyngby Mose. Fjorden stod i forbindelse med Kattegat gennem et smalt sund over Sandet, Karsemosen og Melby Overdrev.
Strandvoldsdannelser og landhævning afspærredes fjorden fra havet og i løbet af
Bondestenalderen blev fjorden afsnøret til en ferskvandssø med afløb til Roskilde
Fjord gennem Arrenakke Å.
I Bondestenalderen og Bronzealderen (1800-500 f.v.t.) blev store skovområder ryddet til fordel for agerbrug, herunder skovene syd for Arresø. I Jernalderen (500 f.v.t.1050 e.v.t.), og frem gennem Middelalderen (1050-1536) var området helt skovløst
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hvilket resulterede i en voldsom sandflugt, der opfyldte afløbet, og medførte, at Arresø gik hyppigt over sine bredder.
I løbet af 1600-tallet tilsandede det gamle afløb helt, og store områder blev oversvømmet. Derfor gravede man i begyndelsen af 1700 tallet den nuværende kanal fra
Arresø til Roskilde Fjord. Kanalen var færdig i 1719 og sikrede en stabil vandstand i
søen.
En gennemgang af historiske kort viser, at både Arresø samt Lyngby, Grimstrup og Ølsted Moser allerede på Videnskabernes Selskabs kort fra 1768 har omtrent den udbredelse vi kender i dag. Placeringen af Lyngby Å fremgår ikke af dette kort, men af
udskiftningskortene fra 1779 over Store Lyngby og 1785 over Lille Havelse og Grimstrup at Lyngby Å har den placering som vi kender i dag.
På de Høje målebordsblade fra 1842-1899 kan der erkendes flere tørvegrave, som er
korrekt geografisk stedfæstet, og det er konstateret at kun 1-2, måske 3, af de nuværende vandhuller i mosen er gamle tørvegrave. På de høje målebordsblade har hele
Lyngby Skov nu signatur for skov, og ved skovens sydøstlige hjørne er opført det beboelseshus som stadig er i brug på matrikel nr. 2e, Store Lyngby, jf. Figur 4.
Den seneste større fornyelse af områdets afvanding fandt sted i 1953 i forbindelse
med oprettelsen af Lyngby Å Landvindingslag.

Figur 4

Projektområdet på høje målebordsblade, hvor tørvegravene fremstår tydeligt
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2.2.

Jordbundsforhold

Jordbundsforholdene i og omkring undersøgelsesområdet fremgår af Figur 5. Størstedelen af området er domineret af ferskvandsdannelser med et lokalt område med
marint sand og ler. Denne antagelse understøttes af jordbonitetskortet, hvor området er domineret af humusjord omgivet af lerblandet sandjord.
Da undersøgelsesområdet ikke er omfattet af Tørv 2010-udpegningen er der udtaget
48 jordprøver fra undersøgelsesområdet til bestemmelse af indholdet af TOC i jorden. Prøvepunkternes antal og placering er godkendt af Århus Universitet v. Mogens
Greve som ansvarlig for udarbejdelse af Tørv 2010 kortet.
Prøvetagning samt analysemetodik følger anvisningerne i den tekniske anvisning
(Gyldenkerne & Greve 2015).
Placeringen af de 48 prøveudtagningslokaliteter fremgår af Figur 6.

Figur 5

Jordartskort fra GEUS hvor undersøgelsesområdet er markeret med rødt.

Jordprøverne viste generelt indhold af tørv med varierende indhold af skaller. Tørvelaget var gennemsnitligt ca. 50 cm tykt og underlejret af marint sand. Stedvis i den
centrale del af undersøgelsesområdet sås dog tørvetykkelser med en mægtighed, der
overskrider 1 meter.

7 / 63

Naturstyrelsen Nordsjælland - Lavbundsprojekt I St. Lyngby Mose

Figur 6

Prøvepunkter til kulstofbestemmelse, analyseresultater samt klassificering indenfor
arealanvendelsesklasser.

Jordprøverne er analyseret af AnalyTech Miljølaboratorium A/S for organisk kulstof
indhold efter ISO 10694. Analyseresultaterne er sammenstillet i, idet der er foretaget
et gennemsnit af værdier for sammenhængende arealer.
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Tabel 2.1

Analyseresultater af jordprøver til TOC-bestemmelse samt opdeling efter arealanvendelse

Det fremgår af tabel 1, at langt størstedelen af undersøgelsesområdet består af jorder, hvis TOC-indhold overskrider 12%, hvorved det absolutte krav fra bekendtgørelsen om, at 75% af projektområdet skal være beliggende på organogene jorder med
mindst 12 % organisk kulstof er overholdt.
2.3.

Okker

Området er udlagt til lavbund uden okkerklassificering
2.4.

Terrænforhold

Til vurdering af topografien i undersøgelsesområdet er anvendt en digital terrænmodel fra Geodatastyrelsen med en cellestørrelse på 1,6 x 1,6 meter. Terrænmodellen
er baseret på terrænscanninger foretaget med fly i 2006-2007 og er anvendt ved opstillingen af de hydrologiske og hydrauliske konsekvensberegninger, samt til verifikation af koter i Lyngby Å og grøfter. Denne terrænmodel er resamplet til et 25 m x 25
m grid, idet det er den hydrologiske models gridstørrelse.
Topografien for området varierer mellem kote 1,47 m og 32 m inden for modelområdet, jf. Figur 7.
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Den digitale terrænmodel viser koten på jordoverfladen eller koten på det frie vandspejl i områder med vand på terræn. Der kan dog være visse usikkerheder forbundet
med terrænopmåling med fly, da opmålingen kan blive påvirket af lav, tæt bevoksning. Endvidere kan opmålingen også være påvirket af det tidslige aspekt, da der i
drænede lavbundsområder generelt sker løbende jordsætning.

Figur 7

2.4.1

Kort over områdets topografi.

Kontrol af højdemodel

Der er i forbindelse med skitseforslag og konsekvensberegningerne foretaget en kontrolmåling af den anvendte terrænmodel, hvor der er målt 35 terrænpunkter jævnt
fordelt inden for projektområdet.
Differensen i mellem kontrolopmålingen og terrænmodellen viser, at modellens værdier gennemsnitlig ligger 5,2 cm højere, end de opmålte. Histogrammet på Figur 8 viser en nogenlunde normalfordeling, hvilket indikerer en god korrelation for denne afvigelse.
Afvigelsen er så lille, at det er vurderet, at der på dette projekteringsniveau ikke er
behov for en korrigering af den digitale terrænmodel.
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Figur 8

2.5.

Histogram over differencen mellem kontrolopmålingen og modellen.

Baggrundsdata til stofberegninger

Der skal til beregning af kulstof-, kvælstof- og fosforbalancen for projektområdet anvendes en del baggrundsdata. Til disse beregninger er benyttet følgende data:
Arealanvendelse

Den dominerende anvendelse af området er Landbrug, jf. 2014 markkortet fra Naturerhvervstyrelsen, som er fremstillet i tabel 2. Det er disse værdier fra 2014 markkortet der benyttes til stofberegningerne, jf. vejledningerne.
Tabel 2

Oversigt over arealanvendelse fordelt på driftstype pr. ha

Arealenvendelse

Agerjord
Ager, Brak
Vedvarende græsarealer
Naturarealer
I alt

Scenarie 1
Størrelse i
ha
29,74
6,03
40,53
30,00
106,30 ha

Scenarie 2
Størrelse i
ha
21,10
5,37
38,78
28,10
93,35

Yderligere detaljer vedrørende arealanvendelse og afgrødetyper fremgår af kortbilag
Nedbørsberegninger
Der er benytte nedbør fra DMI for perioden 1990-2000 og fordampningsdata fra 19902000. Nedbør er korrigeret med standardværdier fra 1961-90 som nu kaldes ”nye
håndtal”.
Jordbund
Til fastsættelse af jordbundstyperne i de forskellige oplande, er benyttet data fra Arealinformation, Danmarks Miljøportal.

2.6.

Hydrologiske forhold

Følgende afsnit giver en beskrivelse af de nuværende hydrologiske forhold i og omkring undersøgelsesområdet.
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2.6.1

Topografiske oplande

Oplandet til Lyngby Å er ca. 19,4 km², hvoraf modelområdet, der indgår i konsekvensberegningerne, udgør 5,4 km².
I forbindelse med konsekvensvurderingen er der endvidere regnet med et opland opstrøms St. 0 i Lyngby Å på ca. 9,5 km2, og et opland mod vest hvor der findes nogle
mindre kanaler, der strømmer til Lyngby Å, her er det samlede opland 4,5 km², jf. Figur 9.

Figur 9

2.6.2

Opland til Lyngby Å og modelområde for konsekvensberegninger

Afvandingsmæssige forhold

2.6.2.1. Modelopsætning og kalibrering
Til modellering af de afvandingsmæssige forhold for nuværende samt efter en vandstandshævning i projektområdet er der opstillet en koblet Mike SHE/Mike 11 model.
Der tages udgangspunkt i DK-modellen for Sjælland, der er opstillet og kalibreret af
GEUS. Modellen er opstillet i et beregningsnet (grid) på 500 x 500 m. Ud fra den regionale DK-model opstilles en lokalmodel for den centrale del af oplandet til Lyngby Å,
der omhandler Lyngby Mose, se Figur 9.
Både DK-modellen og lokalmodellen er en integreret, hydrologisk model bestående
af en vandløbsmodel (MIKE 11) og en grundvandsmodel (MIKE SHE). Herved kan der
med samme model regnes på både vandstande og vandføringer i vandløbet samt
vandstande og vandstrømninger i grundvandszonen.
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Gridstørrelsen for lokalmodellen er 25 m x 25 m, hvor den regionale DK-model benytter et 500 m x 500 m grid. Dette giver godt 9000 horisontale beregningsgrids i lokalmodellen.
Simuleringsperioden er 1990-2010, hvor det første år (1990) bliver brugt til ”opvarmning” af modellen.
Modellen er kalibreret i forhold til målt vandføring ved pumpestationen i udløbet af
Lyngby Å samt en enkelt pejleboring placeret i kalken. Med den kalibrerede model er
der beregnet en afvandingsdybde for de nuværende forhold (referencesituationen).
Dernæst er drænene i Lyngby Mose afproppet (i modellen er dræn udeladt i selve
moseområdet), og herefter er der beregnet en afvandingsdybde for forholdene uden
dræning af mosen.
Kalibrering af grundvandsstanden i kalken:
Der findes blot en enkelt pejleboring (DGU nr. 192.17), der er placeret i den sydøstlige del af modelområdet. Boringen er filtersat i kalken under vekslende lag af sand
og ler, og der antages derfor ikke at være hydraulisk kontakt mellem kalken og det
overfladenære grundvandsspejl, som Lyngby Mose er en del af. Som det fremgår af
Figur 10 er grundvandsspejlet godt simuleret, hvilket indikerer at den nedre randbetingelse beskriver de faktiske forhold tilfredsstillende.

Figur 10

Kalibreringsresultat for simulering af grundvandsspejlet i kalken (DGU nr. 192.17).
Cirklerne er grundvandspejlinger og den sorte streg er det simulerede grundvandsspejl.

Kalibrering af vandføring ved målestation 49.19:
Den observerede vandføring ved målestation 49.19 i Lyngby Å er sammenholdt den
simulerede vandføring fra modellen, se Figur 11.

Figur 11

Observeret og simuleret vandføring ved målestation 49.19 i Lyngby Å.

Afvigelsen mellem simuleret og observeret vandføring er på blot 0,7 l/s, hvilket svarer til 0,6% af middelvandføringen på 125 l/s. Det skal imidlertid tilføjes, at inflowet
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til Lyngby Å i st. 0 samt de to sideløb A og B er oplandskorrigeret ift. den observerede
vandføring, så dræntilstrømningen inden for modelområdet bidrager med den resterende vandmængde. Derved bliver dynamikken af vandføringen den samme i simuleringen som for den observerede tidsserie.
2.6.2.2. Afvandingsklasser
Afvandingsforholdene inddeles normalt i 6 afvandingsklasser med en ækvidistance på
25 cm, og er defineret i Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Afvandingsklasser

Afvandingsklasse

Afstand til grundvandsspejlet i cm

Estimeret driftspotentiale

Mark:

> 100 cm

Omdriftsjord med optimalt markudbytte.

Tør eng:

75 – 100 cm

Kan anvendes til græsning og høslæt.

Fugtig eng

50 – 75 cm

Kan afgræsning og høslæt i størstedelen af
sommerhalvåret.

Våd eng:

25 – 50 cm

Kan anvendes til ekstensiv afgræsning og
høslæt på de højest beliggende arealer i
sommerhalvåret.

Sump:

0 – 25 cm

Kan i tørre somre anvendes til ekstensiv afgræsning

Frit vandspejl

<0 cm

Arealerne vil have frit vandspejl

Derudover har Naturstyrelsen bedt Orbicon om at inddele Frit vandspejl i 3 dybder,
hvilket betyder, at Frit vandspejl er inddelt i de afvandingsklasser som fremgår af Tabel 2.3.
Tabel 2.3

Frit vandspejl inddelt efter dybde.

Afvandingsklasse

Afstand til grundvandsspejlet i cm

Estimeret driftspotentiale

Lavvandet sø

0 - - 25 cm

Arealerne vil have frit vandspejl

Mellem Sø

-25 - -50 cm

Arealerne vil have frit vandspejl

Dyb Sø

< -50 cm

Arealerne vil have frit vandspejl

2.6.2.3. Modelresultater
Med den kalibrerede model er der herefter beregnet en afvandingsdybde for en sommer- og en vintermiddelsituation. I praksis er der udregnet en middelvandstand af
det øverste grundvandsspejl for august og februar måneder for perioden 1991-2010,
idet 1990 benyttes som ”opvarmningsår” for modellen. Resultatet fremgår af kortbilag 6 og 7.
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Som det fremgår af kortbilag 6 og 7 er der en betydelig forskel på sommer og vinter
mht. afvandingsdybden. Sommermiddel (maj-september) midt i mosen er i kote 2,15
m, mens vintermiddel (oktober-april) er i kote 2,52 m. Terrænkoten i mosen varierer
mellem kote 2,5 m og kote 3,0 m med en middelværdi omkring kote 2,75 m.
Det udledes heraf, at den gennemsnitlige afvandingsdybde indenfor projektgrænsen
er ca. 0,5 meter under terræn i sommermiddel og ca. 0,25 meter under terræn i vintermiddel.
2.6.3

Drænforhold/pumpelag

Områdets afvandingsforhold er beskrevet med baggrund i den tidligere forundersøgelse (Rambøll 2001), da der på daværende tidspunkt blev foretaget en detaljeret undersøgelse af drænforholdene.
Som nævnt indledningsvis blev der omkring 1953 gennemført et større afvandingsprojekt af Store Lyngby mose. De markante sildebens dræn fremgår tydeligt af luftfoto fra 1954, jf. Figur 12. Hvis man indplacerer de digitaliserede dræn på det gamle
kort kan man konstaterer en mindre forskydning, men drænsystemets design og udbredelse kan godt aflæses gennem kortet fra 1954. Figur 12 Beliggenhed af markdræn og grøfter fremgår ligeledes af kortbilag 4.
Dræningsprojektet fra 1953 er det sidste store afvandingsprojekt der er gennemført i
Mosen, og siden har mange af jordene været i omdrift og Lyngby Å har det forløb
som vi kender fra i dag.

Figur 12

Luftfoto fra 1954, hvor de digitaliserede drænoplysninger er placeret ovenpå det
gamle luftfoto, der viser tydelige spor af dræningsarbejdet. De digitaliserede dræn er
vist med sorte linjer, brønde fremgår med grå cirkler og Lyngby Å er fremhævet med
blå.
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2.6.4

Vandløbsforhold

Undersøgelsesområdet er beliggende i hovedvandoplandet Isefjord og Roskilde
Fjord. Området gennemskæres i den sydlige del af Lyngby Å, der udspringer sydøst
for Store Lyngby ved Dyremosegrøften’s tilløb og løber mod vest til indløbet til pumpestationen ved Vejlebro, st. 4310 hvorfra vandet pumpes op i Arresø.
Lyngby Å-systemet er offentligt vandløb i Hillerød og Halsnæs Kommuner. Vandløbsstrækningen opstrøms for st. 0 (Dyremosegrøften) er offentligt vandløb i Hillerød
Kommune, mens strækningen nedstrøms for st. 4310 er klassificeret som privat tilhørende Landvindingslaget.
Landvindingslaget, har desuden en række private tilløb til Lyngby Å, benævnt Tilløb A,
B, C, D, E, F, G og H, der alle fremgår af Figur 13.
Der henvises i øvrigt til kortbilag 1.

Figur 13

Kort over Lyngby Å og tilløb fra landvindingslagets vedtægter.

På strækningen gennem projektområdet har Lyngby Å et relativt lille regulativmæssigt fald på ca. 0,2 ‰. Bundbredden varierer mellem 1,0 og 1,6 meter og vandløbet
har ringe fysiske forhold.
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2.7.

Kvælstof

De hydrologiske forhold på lavbundsarealer skaber forudsætningerne for fjernelse af
kvælstof, som tilføres med drænvand, overfladeafstrømning og det øvre grundvand.
Der er udført beregninger af kvælstofbelastning med baggrund i (Hoffmann et al.,
2003). Der er desuden taget hensyn til Naturstyrelsens anvisninger for udregning af
kvælstofbelastning med de seneste rettelser fra december 2013.
En vigtig forudsætning for en vurdering af kvælstoffjernelsen i et område er kendskab
til kvælstoftransporten til området. Beregningerne er angivet som en gennemsnitlig
transport af kvælstof til projektområdet.
Tilførslen af kvælstof til projektområdet kan estimeres ud fra en formel, der på baggrund af oplysninger om det totale oplandsareal, andel af dyrkede arealer i oplandet,
andelen af sandjord og den årlige afstrømning, beregner den teoretiske transport til
området. Formlen indgår i regnearket fra kvælstofvejledningen.
Ntab = 1,124 ⋅ exp(-3,080 + 0,758 ⋅ ln(A) - 0,0030 ⋅ S + 0,0249 ⋅ D)
•
•
•
•

Ntab er det gennemsnitlige årlige kvælstoftab per hektar nedsivningsområde,
A er vandbalancen (nettonedbørsoverskuddet) i mm/år for nedsivningsområdet,
D er andelen af dyrket areal i % for nedsivningsområdet, mens
S er andelen af sandjord i % for nedsivningsområdet.

På denne baggrund kan den eksisterende kvælstoftransport til projektområdet opgøres som vist i Tabel 2.4 og fremgår ligeledes af bilag 16. Bemærk at der er en lille forskel mellem scenarie 1 og 2, idet de ikke har helt samme projektareal.
Tabel 2.4

Kvælstoftransport til projektområdet ved St. Lyngby Mose

Kvælstoftab

Nuværende forhold

Nuværende forhold

(Scenarie 1)

(Scenarie 2)

Direkte opland [kg N/ha/år]

14,0

14,0

Vandløbsopland [kg N/ha/år]

7,4

7,4

Projektområde [kg N/ha/år]

20,1

17,9

2.8.

Fosfor

Ved etablering af vådområder på nuværende eller tidligere landbrugsjorder, er der
risiko for frigivelse af fosfor fra jorden, som følge af ændrede afvandingsforhold.
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For at kunne vurdere risikoen for fosforfrigivelse ved projektets gennemførelse, er
der indsamlet jordprøver til analyse for fosfor og jern. Prøverne er udtaget i overensstemmelse med retningslinjerne i (Hoffmann m.fl. 2013).
Der er i forbindelse med forundersøgelsen blevet udtaget 88 jordprøver i hele projektområdet, se Figur 14.

Figur 14

Placering og identifikation af prøvetagningsfelter og punkter til P-bestemmelse i undersøgelsesområdet.
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Jordprøverne er analyseret af Eurofins A/S for indhold af BD-ekstraherbart P og Fe
samt volumenvægt. Analyseresultaterne fremgår af bilag 15.
Ud af jordprøverne der er udtaget i projektområdet kan det ses, at der er meget høje
koncentrationer af både fosfor og jern i jorden i de øverste 30 cm.
Analyseresultaterne viser, at koncentrationen af fosfor (BD-P) varierer mellem 36 og
780 mg PBD/kg tørstof, mens jernindholdet varierer mellem 1.300 og 11.000 mg
FeBD/ kg tørstof. Molforholdet mellem PBD og FeBD varierer mellem 1,8 og 65,8,
hvilket indikerer, at fosforbindingskapaciteten i området varierer fra lav til meget høj.
Et Fe:P-molforhold på >20 vil medføre en lav og relativ konstant TP-frigivelse mellem
0,006 – 0,01 kg/ha/mm, mens TP frigivelsesraten stiger ved Fe:P-molforhold på <20,
og ved Fe:P-molforhold <10 ses en betydelig stigning med tabsrater fra 0,03 – 0,17
kg/ha/mm.
Det er disse jordprøver, der ligger til grund for opsætningen af fosforbalancen for
projektområdet. Ved at benytte Naturstyrelsens regneark til kvantificering af fosfortab er det forsøgt at fastslå fosfortabet fra projektområdet ved gennemførelse af
projektet.
Opgørelsen af fosfortransporten følger den tekniske vejledning for kvantificering af
fosfortab ved retablering af vådområder (Hoffmann m.fl., 2013). Ifølge denne kan
den partikelbundne fosfortransport i vandløb kvantificeres ud fra følgende ligning:
PP =1,09*EKSP(-7,6634 + 0,9208*ln(Qflom) + 0,0229*A + 0,0092*S + 0,0187*SL - 0,0412*EM)

hvor:
•

Qflom er Flomafstrømningen: (1-BFI)*års afstrømning (mm/år).

•

S: Andel sandjord i opland (%): Sum af FK 1-3 i den danske jordklassifikation
divideret med sum af FK 1-8.

•

A: Andel af landbrugsjord i opland (%) fra Markblok tema, brug evt. AIS luatype 2112 selvom den i de fleste tilfælde vil være højere.

•

SL: Slope/hældning af vandløb (‰ eller m/km).

•

EM: Andel Eng/mose i opland (%). Kode 4110 + 4120 i AIS areal anvendelses
tema.

2.9.

Vandløbets tilstand

Lyngby Å er beliggende i Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og er klassificeret som stærkt modificeret. Klassificeringen betyder, at det vurderes: ”At de ændringer af vandområdets hydromorfologiske karakteristika, som er nødvendige for at
opnå god økologisk tilstand for alle kvalitetselementer i vandløbet, vil have betydelige
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negative indvirkninger på vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse og dræning, idet ændring af pumpestationen vil have betydelige negative indvirkninger på
den angive aktivitet, og de nyttige formål, der tilsigtes ved de stærkt modificerede karakteristika, der ikke med rimelighed, på grund af tekniske vanskeligheder og uforholdsmæssigt store omkostninger, kan opnås med andre midler, som miljømæssigt er
en væsentlig bedre løsning”.
Lyngby Å har på strækningen en samlet økologisk tilstandsklasse på ringe økologisk
potentiale. Vurderingen bygger på nedenstående forhold, der stammer fra Vandområdeplanerne 2015 – 2021, jf. Tabel 2.5.
Tabel 2.5

Aktuel tilstand af Lyngby Å

Forhold

Tilstand

Vandkemi

Ukendt

Makrofytter

Ringe økologisk potentiale

Fisk

Ukendt

Smådyr (DVFI)

Moderat økologisk potentiale

DVFI værdien på strækningen fremgår af Figur 15, der viser, at Lyngby Å har en DVFI
værdi på 3.

Figur 15

Vandløbets tilstand i Dansk Vandløbs Fauna Indeks.

I udsætningsplanen for vandløb i oplande til Roskilde Fjord 2014 (Morten Carøe og
Jørgen Skole Mikkelsen, 2014) omtales Lyngby Å som: ”Reguleret kanal som afvander
Grimstrup og Lyngby moser. Via pumpestation ledes vandet fra åen op i Arresø, og
der er således ikke mulighed for hverken op eller nedstrøms passage. Ikke ørredvand.
Lgd.: ca. 6,5 km.”
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Der er ikke befisket eller foretaget udsætninger i Lyngby Å i forbindelse med udsætningsplanen for vandløb i oplande til Roskilde Fjord 2014.
2.10.

Vandløbets målsætning

I (Vandområdeplan 2015-2021) er Lyngby Å på strækningen fra mosen til udløb er
Lyngby Å målsat til godt økologisk potentiale. Strækningen er defineret som stærkt
modificeret med et krav til faunaklasse DVFI 4. De øvrige strækninger og tilløb er ikke
målsat.
I (Vandområdeplan 2015-2021) er Lyngby Å undtaget fra bestemmelserne og tidsfristen for målopfyldelse er udsat. Vandløbet er under observation for miljøfremmede
stoffer.
Arresø, der er recipient for Lyngby Å har en målsætning om god økologisk tilstand
med udskudt tidsfrist af den nuværende økologisk dårlige tilstand.
2.11.

Naturforhold

Beskrivelse af de eksisterende naturforhold i projektområdet bygger på oplysninger
fra Danmarks Miljøportal, tidligere projektforslag udarbejdet af Rambøll i 2001 for
Frederiksborg Amt (Rambøll 2001), samt en feltundersøgelser udført af Orbicon den
25. maj 2016. Ved denne undersøgelse blev der foretaget en overordnet §3-registrering af samtlige terrestriske naturarealer inden for projektgrænsen, ligesom der blev
ketchet efter paddelarver i samtlige vandhuller.
Udfyldte feltskemaer fra feltundersøgelsen fremgår af bilag 17 og bilag 18.
Der henvises i den følgende tekst til flere lokalitetsnumre. For placering af disse henvises til Figur 16 samt kortbilag 5.
Område 8 er på miljøpottalen registreret som mosaiknatur bestående af eng og
mose, men grundet den store fold med samgræsning har hele arealet fået samme
struktur, og behandles efterfølgende som et samlet areal.
2.11.1

Terrestrisk natur

Store Lyngby Mose fremstår som et vidtstrakt mosaikpræget lavbundsområde, hvor
intensivt dyrkede arealer, afløses af mere ekstensivt udnyttede græsarealer, kulturenge, samt egentlige naturenge og moser/kær.
Dele af mosen – ikke mindst de centrale dele af området, som er hegnet til en stor
fenne – afgræsses af kreaturer, jf. Figur 17.
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Figur 16

Arealer beskyttet af §3 samt besigtigede arealer med lokalitetsnumre. Som det fremgår af figuren er område 8 bestående af eng og mose, men da arealerne gennem længere tid har været i samme fold, har de fået et meget ensartet præg, hvor mosen bliver til eng.
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Figur 17

Kreaturer på en højstaudeeng i den centrale del af mosen (lokalitet nr. 8).

Både de ekstensivt udnyttede græsarealer og de egentlige kulturenge fremstår generelt tørre med en næringsstofkrævende trivialflora domineret af kulturgræsser og almindelige bredbladede urter. Ved besigtigelsen stod flere af lavningerne på kulturengsarealerne med smatvand, jf. Figur 18, og det synes umiddelbart at jorden i disse
lavninger er så våd, så disse kulturengsarealer ikke kan omlægges regelmæssigt.

Figur 18

Smatvandområde på en kultureng i den nordvestlige del af mosen.
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Floraen på de egentlige naturarealer (naturenge, samt moser og kær) fremstod hovedsageligt som højstaudeseng sine steder helt tilvokset med pilekrat (primært gråpil) uden større botaniske værdier. De væsentligste botaniske interesser er knyttet til
et naturengsareal (lokalitet 1) i den nordøstlige del af mosen, samt den store kreaturafgræsse fenne i den centrale del af mosen (lokalitet 8), hvor natur- og kulturenge
veksler med egentlige moser og kær.

Figur 19

Mose/kær med en hundredvis af blomstrende gul iris i den centrale del af Store
Lyngby Mose.

Der blev ikke registreret nogle sjældne, truede eller usædvanlige plantearter i forbindelse med feltundersøgelserne i maj 2016, men der foreligger tidligere registreringer
af den – efter Sjællandske forhold - sjældne art smalbladet kæruld, samt ikke helt almindelige arter som langbladet ranunkel, strandskræppe og vand-ærenpris (Rambøll
2001).
Foruden en voldsom opvækst af pil på de ikke græssede arealer, er kæmpe bjørneklo
sine steder (specielt lokalitet 9), altdominerende og disse ikke plejede arealer fremstår som helt uigennemtrængelige skove af denne invasive art.
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Figur 20

Skov af kæmpe-bjørneklo på lokalitet nr. 9. Trådhegnet til den græssede fenne kan lige
anes i billedet

2.11.1.1.
Arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3
De undersøgte §3-arealer fremgår af Figur 16, mens de udfyldte feltskemaer er vedlagt som bilag. Det er vurderingen at ca. 75% af projektarealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.
Lokalitet nr. 10 er vejledende registreret som fersk eng. Ved besigtigelsen fremstod
arealet dog meget tørt og helt domineret af kulturgræsser som alm kvik, draphavre
alm. rajgræs med flere samt næringsstofkrævende urter fra tørbundslokaliteter som
vild kørvel, pastinak, gråbynke m.fl. Det er vurderingen at dette areal i praksis ikke er
omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Der er meget intensiv jagt på denne matrikel
med slåning af udsynsbælter i vegetationen, opsætning af skydetårne, samt klapfælder til ræve.
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Figur 21

2.11.2

Klapfælde til ræve opsat på grænsen mellem lokalitet 10 og 11

Fugle

Der blev ikke foretaget egentlige fugleregistreringer i forbindelse med feltundersøgelserne den 25. maj, men der blev dog iagttaget flere territoriehævdende viber,
samt mange stære, og en del musvåger og tårnfalke. Nattergal synes at yngle med
mange par i mosen, da der ved besigtigelsen var en konstant sang fra disse selv midt
på dagen.
Ifølge (Rambøll 2001) er pungmejse, som yngler i birke- og elletræer nær moser og
søer, tidligere registeret i Store Lyngby Mose, ligesom der er registeret ynglefund af
lille lappedykker, gråand, blishøne, grønbenet rørhøne, vibe, bynkefugl, græshoppesanger, rørsanger, kærsanger og rørspurv – alle arter der foretrækker større sammenhængende lavbundsområder som ynglelokalitet. Desuden er den sjældne mosehornugle observeret i yngletiden i 1998.
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I området er der registreret en række rastende og fouragerende fuglearter, herunder
fiskehejre, grågås, fjeldvåge, rørhøg, spurvehøg, duehøg, stor regnspove, skovsneppe, rødben, huldue, digesvale, gul vipstjert, engpiber, rødstjert, tornirisk og stillits (Rambøll 2001).
2.11.3

Arter omfattet af habitatdirektivets artikel 12 – Bilag IV

Med undtagelse af et mindre vandhul i den centrale del af Store Lyngby Mose (lokalitet S3), fremstår alle de større vandsamlinger i undersøgelsesområdet stærkt påvirket af andefodring, samt tilledning af næringsrigt drænvand, samt vand fra de omkringliggende dyrkningsarealer.
Vandhullerne fremstår derfor grumsede, med blød dyndet bund og med meget begrænset undervandsvegetation. Foruden dette er der fisk i flere af vandhullerne og
deres kvalitet som ynglelokaliteter for padder er derfor meget begrænset.
På trods af fisk i vandhullet, blev der dog i forbindelse med feltundersøgelserne d. 25
maj, registeret voksne individer af grøn frø i vandhul nr. S1, men det synes tvivlsomt
om frøerne vil have ynglesucces i vandhullet. Grøn frø er som alle andre danske arter
af padder af fredet, men ikke opfattet af habitatdirektivets artikel 12 bilag IV.

Figur 22

Vandhul som er stærkt belastet af andefodring (lokalitet S4)
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Figur 23

Delvist opfyldt vandhul – stærkt belastet af det omkringliggende landbrugsland

Lokalitet S3, som er placeret centralt i mosen, fremstår som det eneste vandhul i projektområdet dog rimeligt rent, med klart vand og uden fisk og der blev her fundet haletudser af skrubtudse og spidssnudet frø, hvor af sidst nævnte er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og dermed strengt beskyttet.
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For dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, indebærer beskyttelsen bl.a. forbud mod (1) forsætlig drab eller indfangning, (2) forsætlig forstyrrelse, i særdeleshed
i yngle- og opvækstperioden samt under overvintring og migration og (3) beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder. Ifølge vejledningen til Habitatbekendtgørelsen defineres yngleområder i denne sammenhæng som områder, der er
nødvendige for (1) parring eller kurtisering, (2) rede-bygning, hulebygning, fødsel eller æglægning og (3) opvækst af yngel og unger. Rasteområder defineres som områder, der er vigtige for at sikre overlevelsen af enkelte dyr eller bestande, når de er i
hvile. Områder, der benyttes til fødesøgning, er således kun omfattet af beskyttelsen,
hvis de samtidig er yngle- eller rasteområde.
Foruden skrubtudse og spidssnudet frø, er det muligt at også stor vandsalamander
(også en bilag IV art), lille vandsalamander, samt butsnudet frø også yngler i det før
nævnte vandhul, da alle de nævnte arter er almindeligt forekommende i denne del af
landet (Fog et al. 2001).

Figur 24

Klarvandet vandhul med ynglefund af spidssnudet frø (lokalitet S3)

Hele projektområdet anvendes sandsynligvis i større eller mindre omfang som rasteog fourageringsområde for padder uden for yngleperioden.
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Alle de 17 arter af flagermus der er registreret i Danmark er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus,
skim-melflagermus, troldflagermus og dværgflagermus er alle kendt fra denne del af
Sjælland (Søgaard & Asferg 2007).
Det er overvejende sandsynligt af disse arter lejlighedsvis fouragerer i undersøgelsesområdet, da der i sådanne lavbundsområder er en stor insektproduktion, som arter
af flagermus kan fouragere på. Det er dog stærkt tvivlsomt om der er egnede yngleeller rastelokaliteter i undersøgelsesområdet, da dette fremstår åbent og uden større
gamle træer.
2.11.4

Internationale beskyttelsesområder

Nærmeste internationale beskyttelsesområde er Natura 2000 område nr. 134 – Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose, der er beliggende ca. 650 meter nord for projektområdet. Lyngby Å afvander til dette natura 2000 område som omfatter habitatområde nr. H134 (16 naturtyper og 4 arter på udpegningsgrundlaget og fuglebeskyttelsesområde nr. F106 (4 fuglearter på udpegningsgrundlaget, to ynglende og to trækkende arter). Det samlede udpegningsgrundlag fremgår af Tabel 2.6 og Tabel 2.7.
Tabel 2.6

Udpegningsgrundlag for habitatområde Nr. H118
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Tabel 2.7

2.12.

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. F106

Kulturhistoriske værdier og fredninger

Undersøgelsesområdet rummer ingen fredede fortidsminder, men der er på mosefladen fundet en 7 cm lang kuglefibula af bronze fra jernalderen. Fundet er erklæret danefæ ved Nationalmuseet.
I forbindelse med den tekniske biologiske forundersøgelse har Orbicon kontaktet
Museum Nordsjælland for en udtalelse. Udtalelsen er vedlagt som bilag 13.
2.13.

Tekniske anlæg

2.13.1

LER

Orbicon har indhentet oplysninger fra ledningsejerregistret, og der er ikke registreret
jordlagte ledninger indenfor undersøgelsesområdet. Dog skal der henledes opmærksomhed på de HNN naturgasmuffer der er registreret umiddelbart syd for undersøgelsesområdet og at en luftledningen gennemskærer området, jf. Figur 25.
Tidligere forundersøgelse udarbejdet af Rambøll for Frederiksborg Amt i 2001 (Rambøll 2001) bemærker ledninger i Lyngby Å station 1.330 m (lyslederkabel) og station
630 (gasledning). Ingen af ovenstående ledninger er fremkommet ved LER søgning i
juni 2016. Dette bør bekræftes af ledningsejerne forud for anlæg.
Der henvises til kortbilag 2.
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Figur 25

2.13.2

Der er indhentet ledningsoplysninger for hele undersøgelsesområdet, og der er ikke
registreret jordlagte ledninger indenfor dette. Umiddelbart syd for undersøgelsesområdet er en række HNN-naturgasmuffer der skal undersøges yderligere forud for anlæg. Undersøgelsesområdet er markeret stiplet, mens projektarealet er fuldt optrukket. Mufferne er røde cirkler. På baggrund af luftfoto 2015.

Højspændingsmaster

Indenfor undersøgelsesområdet har Energinet.dk 2 mastesystemer placeret. Det drejer sig om HL1266 Borup-Valseværket og HL1280 Borup-Valseværket
Det drejer sig om er mastefundamenterne 21, 22, 23 og 24.
Der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for adgang for kranvogn med lift, men
Energinet oplyser, at de har en tinglyst adgangsret.
To af ledningerne fører 132 kV til det tidligere stålvalseværk i Frederiksværk og de to
øvrige ledninger fører 50 kV til hhv. Frederiksværk og Hundested by.
Der står i alt 4 dobbeltmaster indenfor projektområdet med 8 mastefundamenter.
Hvert fundament består af en 3,6x4,4x0,7 m betonfundamentsplade, som igen er
funderet på 12 betonpæle af 2 meters længde.
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Alle mastefundamenter har overkant i kote 3,00 med det omgivende terræn i kote
2,75.

2.13.3

Øvrige anlæg

Indenfor projektområdet er der et allerede etableret stisystem, jf. kortbilag 2.
Offentlighedens adgang er sikret gennem dette stisystem, og stien kan kun nedlægges efter aftale med lodsejeren og kommunalbestyrelsen. En del af stien ejes af Naturstyrelsen en anden del af kommunerne. Der skelnes ikke mellem de to ejerforhold
i denne forundersøgelse.

2.14.

Lov- og Planforhold

Hele projektområdet er i kommuneplanen udlagt til område med særlig drikkevandsinteresser og i den sydlige del af undersøgelsesområdet, langs jernbanen, er et mindre område udlagt til nitratfølsomt indvindingsområde.
Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger
Der er ingen å-beskyttelseslinje langs Lyngby Å gennem mosen, men den vestlige del
af området der grænser op til Lyngby Skov er underlagt skovbyggelinjen. Lyngby Skov
er udlagt til Fredskov.
Der ligger et NS gående dige gennem projektområdet. Diget der omkranser Lyngby
Skov er sandsynligvis et gammelt fredskovsdige. Diget er beskyttet og skal bevares.
Digerne er indtegnet på figur 26.
Det vestlige hjørne af projektområdet er underlagt Strø Bjerge Fredningen, jf. Figur
266. Fredningen har til formål at bevare den pågældende strækning af Strø Bjergeåsen, så den ikke udsættes for indgreb eller foranstaltninger, der kan svække åsens
markante fremtræden i landskabet eller forringe dens værdi som illustration af landets geologiske udvikling. Fredningen har endvidere til formål at give offentligheden
adgang til området.
Der må tillige efter fredningen ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.
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Figur 26

Strø Bjerge fredningen gennemskærer projektområdet i den vestlige del. Det gule
areal er fredningsområdet. Derudover er der et N-S gående dige der er vist med
orange. Den røde linje angiver undersøgelsesområdet.

34 / 63

Naturstyrelsen Nordsjælland - Lavbundsprojekt I St. Lyngby Mose

3.

PROJEKTFORSLAG

De anbefalede anlægstiltag har overordnet til formål at reducere udledningen af drivhusgasser, forbedre naturtilstanden i området og forbedre vandmiljøet.
I forundersøgelsens indledende fase er der undersøgt to overordnede virkemidler til
fremme af projektets formål:
•
•

Inddigning af Lyngby Å’s nuværende tracé samt afbrydelse af grøfter og
dræn.
Forlægning af Lyngby Å, opfyldning af den afsnørede å med opgravet jord
samt afbrydelse af grøfter og dræn.

På et midtvejsmøde afholdt i maj 2016 udtalte repræsentanter for vandløbsmyndighederne på strækningen af Lyngby Å, at de ikke ønskede et projektscenarie med en
inddigning af vandløbet, da dette scenarie dels ville umuliggøre vandløbsvedligeholdelsen og del skæmme landskabet.
Det blev derfor besluttet at arbejde videre med en overordnet anlægsløsning, som
indebærer en forlægning af Lyngby Å syd om Lyngby Mose og en opfyldning af den
eksisterende strækning af Lyngby Å.
Det overordnede virkemiddel i nærværende projekt er en hævning af vandspejlet i
mosen ved etablering af tærskel ved udløbet fra moseområdet og således at der tages hensyn til en forsat uændret afvanding af de omliggende og opstrøms beliggende
arealer.
Der arbejdes med to projektscenarier:
Scenarie 1:
Udløbstærskel fra Lyngby Mose i kote 2,85 m DVR90
Scenarie 2:
Udløbstærskel fra Lyngby Mose i kote 3,00 m DVR90
I det følgende er de enkelte anlægstiltag gennemgået nærmere, idet der henvises til
kortbilag 8.
3.1.

Anlægsopgaver

3.1.1

Etablering af tærskel

I det eksisterende tracé af Lyngby Å fra station 2.060 til station 2.085 etableres en 25
m lang tærskel der har til formål at tilbageholde vandet i Lyngby Mose.
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Tærsklen etableres med toppunkt i hhv. kote 2,85 m DVR90 (scenarie 1) eller 3,00 m
DVR90 (scenarie 2). Tærsklen etableres som en stentærskel hvilende på lerbund.
Tærsklen placeres i skel mellem matrikel 2f og 6b St. Lyngby By, Ll. Lyngby.
Da terrænet ved de pågældende vandløbsstationer allerede ligger over kote 3,00 m
DVR90 skal der udelukkende foretages en opfyldning af vandløbet.
På strækningen hvor tærsklen etableres ligger bunden af vandløbet i kote 1,73 m
med en bundbredde på 1,6 meter. Strækningen skal opfyldes med lerjord indtil kote
hhv. 2,60 DVR 90 m og 3,75 m DVR 90, og suppleres et stenlag på 25 cm, der udgør
selve overløbstærsklen.
For scenarie 1 (tærskelkote 2,85 m DVR90):
Opfyldning med lerjord til kote 2,60 m DVR90 svarende til 3,14 m² lerjord pr. løbende
meter.
Opfyldning med sten og grusmaterialer til kote 2,85 m DVR 30 svarende til 1,1 m²
sten og grus materialer pr. løbende meter.
For scenarie 1 skal der i alt opfyldes med 4,22 m² materialer pr. løbende meter, hvilket betyder, at der til hele tærsklen skal anvendes:
27 m² sten og grusmaterialer
79 m² lerholdig jord
Det opfyldte profil fremgår af Figur 27.

Figur 27

Det opfyldte profil til kote 2,85 m DVR90 skal opbygges af 4,22 m² materialer pr. løbende meter. Opfyldningen er markeret med orange.

For scenarie 2 (tærskelkote 3,00 m DVR90):
Opfyldning med lerjord til kote 2,75 m DVR90 svarende til 3,77 m² lerjord pr. løbende
meter.
Opfyldning med sten og grusmaterialer til kote 3,00 m DVR 30 svarende til 1,2 m²
sten og grus materialer pr. løbende meter.
For scenarie 2 skal der i alt opfyldes med 4,92 m² materialer pr. løbende meter, hvilket betyder, at der til hele tærsklen skal anvendes:
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30 m² sten og grusmaterialer
94 m² lerholdig jord
Det opfyldte profil fremgår af Figur 28.

Figur 28

3.1.2

Det opfyldte profil til kote 3,00 m DVR90 skal opbygges af 4,92 m² materialer pr. løbende meter. Opfyldningen er markeret med brun.

Tilkastning af Lyngby Å

Fra station 1.000 m til station 1.880 m tilkastes det eksisterende forløb af Lyngby Å.
Det er væsentligt at det eksisterende tilløb G fortsat kan lede sit vand til Lyngby Å, da
oplandet til denne ikke indgår i projektet området. Samtidig ændres tilløb G fra at
være et lukket rørlagt tilløb til at være en åben kanal.
Generelt set opfyldes det eksisterende trace af vandløbet med jord der bortgraves
fra det nye trace, syd i projektområdet, men begge ”ender” skal lukkes for gennemtrængende vand.
Fra station 1.000 m til station 1.025 m og igen fra station 1.855 til station 1.880 m opfyldes det eksisterende trace med materialer med lav permeabilitet. Dette er traditionelt ler eller stærkt lerede materialer. Det anbefales, at der anvendes materialer
med en permeabilitetskoefficient mindre end 1· 10-7 m/s, hvilket svarer til et lerindhold på over 12 % uanset komprimering.
Afstanden mellem det nye og gamle trace er ca. 200- 250 meter hvorfor det er den
afstand jorden skal transporteres. Jorden transporteres på dumpere på køreplader.
3.1.3

Etablering af jordvolde

For at sikre at projektet ikke har indflydelse udenfor projektområdet, heller ikke i ekstremsituationer, etableres 2 jordvolde indenfor projektområdet.
Den ene jordvold etableres med en længde på 85 m og den anden på 15 meter.
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For scenarie 1 etableres voldene med toppunkt i kote 2,85 m DVR90 og for scenarie 2
med toppunkt i kote 3,00 m DVR90
Den korte vold placeres på matrikel 1x St. Lyngby By, Ll. Lyngby over den nuværende
vandløbs station 2.242 m, den anden etableres lidt syd for det opfyldte vandløb langs
en nord-syd gående lavning på grænsen mellem matrikel 2f og 6b St. Lyngby By, Ll.
Lyngby. Placeringen af de to jordvolde fremgår af kortbilag 8.
Voldene opbygges af materialer med lav permeabilitet, med et minimums lerindhold
på 12 % uanset komprimering. Voldene anlægges ed en bund bredde på 5 meter og
et anlæg på 1:1,5.
Voldene indplaceres så naturligt i terrænet som muligt.
3.1.4

Afbrydning af dræn

For at få vandet fra de omkringliggende marker ind over terrænet afbrydes 8 dræn
strategiske steder i området. Se kortbilag 8.
Drænene, som ligger højt i terræn, og knuses i overfladen. Omkring enkelte mere
dybtliggende dræn frit graves til fordeler rende.
3.1.5

Håndtering af tilløb

Som en del af projektet tilkastes en række tilløb, med det formål at få vandet til at
blive i mosen. Enkelte tilløb bevares af hensyn til afvanding af de omkringliggende
arealer. Disse er behandlet under afværgeforanstaltninger.
Tilløb D
Størstedelen af tilløb D tilkastes for at bibeholde vandet på mosefladen. Jorden fra
det nye vandløbstrace anvendes til opfyldning,
Alle ændringer i tilløb fremgår af nedenstående Figur 29, hvor de der skal bevares er
markeret med blå, dem der skal tilkastes med pink og den der skal åbenes eller
etableres turkis.
I alt skal der tilkastes godt 750 meter grøft og åbnes/etableres 660 meter ny grøft.
Hele Tilløb C og knap 300 meter af Tilløb D bevares, se Figur 29 og afsnit 3.2.5.
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Figur 29

Kort over hvordan de enkelte tilløb håndteres indenfor projektområdet.

3.2.

Afværgeforanstaltninger

3.2.1

Sikring af Lyngby Å

For at sikre uændret afvanding af opstrøms beliggende arealer samt fremtidig adgang
til vandløbet i forbindelse med tilsyn og vandløbsvedligeholdelse flyttes Lyngby Å fra
sin nuværende placering til den sydlige kant af mosen, jf. kortbilag 8.
Der etableres et godt 1600 meter nyt vandløb med dimensioner svarende til de nuværende regulativmæssige dimensioner, bortset fra anlægget der etableret i 1:2.
Længdeprofilet for det nye vandløbstracé fremgår af Figur 30.
Det forventes, at der skal håndteres knap 14.000 m³ jord i forbindelse med det nye
vandløbstrace.
Opgravningsjorden fra det nye vandløbstracé anvendes til tilkastning af det eksisterende tracé samt sikring af adgangsveje og mastefundamenter. Det resterende overskudsjord kan planeres ud i området syd for det nye vandløb. Det er nødvendigt at
anvende den del af jorden med det højeste lerindhold til vandstandsning og mastesikring, se afsnit 3.1.2.
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Terrænregulering kræver kommunalbestyrelsens tilladelse.

Figur 30

3.2.2

Længdeprofil af det nye forløb af Lyngby Å

Re-Etablering af gangbro

Det nye vandløb vil i den vestlige del af projektområdet gennemskære en eksisterende sti, hvorfor der etableres en gangbro med en spændvidde på 6 meter over det
nye forløb af Lyngby Å, broen placeres indenfor matrikel 2i St. Lyngby By, Ll. Lyngby.

Figur 31

Principskitse af bro med gelænder der etableres over det åbne tilløb til projektområdet.

Broen etableres som en hængebro med 6 meters spændvidde.
Der udgraves fire 800x800 mm huller for punktfundamenterne med en dybde på 800
mm; der herefter fyldes med 200 mm stampet stabilt grus, herved vil den nye bro
hæves ift. terræn, hvilket giver det flotteste slutresultat.
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Broen, der etableres med gelænder udføres i FSC® certificerede produkter.
3.2.3

Sikring af eksisterende stinet

I den nordlige del af projektområdet hæves den offentlige sti med op til 50 cm på en
600 meter lang strækning, for at offentlighedens adgang til området sikres uanset
årstid. Stien sikres ved at hæve bærelaget med stabilgrus.
Området omkring den N-S strækning af stien vil være mere vandpåvirket end den Ø-V
gående strækning. Derfor skal denne strækning på 65 meter sikres bedre end det resterende. Strækningen kan enten sikres med udlægning af stabilgrus eller ved anlæg
af en decideret træsti, Figur 32.
I anlægsbudgettet er der indregnet stabilgrus.
Hvis der i stedet vælges en træsti, etableres den med en bredde på 3 meter med understøtninger for hver 2-4 meter, alt efter krav til bæreevne. Konstruktionerne monteres på tværgående bære-bjælker, der er boltet på nedrammede stolper. Stien der
etableres med fodliste udføres i FSC® certificerede produkter.

Figur 32

Eksempel på en træbro der går over i en træsti, som det skal anlægges i Lyngby Mose.
Billedet er udlånt fra Woodways.com
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3.2.4

Afværgeforanstaltninger ved dræn

For at sikre naboarealernes fortsatte afvanding vil det være nødvendigt at håndterer
en række dræn under anlægsfasen.
Drænene fanges og vandet ledes i vides muligt omfang til området. Enkelte dræn skal
forlænges så de enten når tilløb G eller Lyngby Å. Der indregnes 6 håndteringer af
dræn som afværgeforanstaltning.
3.2.5

Håndtering af tilløb

Tilløb C
For at sikre afvandingen fra de omkring arealer vil det være nødvendigt at bibeholde
tilløb C i den form som kendes i dag. Tilløb c løber til Lyngby Å i nuværende station
2.050, som er umiddelbart nedstrøms tærsklen. Ved at bevare tilløbet i den eksisterende form sikres den eksisterende afvanding for skovstykket på matrikel 5g og 6b,
Lyngby By, Ll. Lyngby. Forud for anlæg gennemgås grøften og eventuelle aflejringer
renses op.
Tilløb G
Tilløb G er i dag et rørlagt tilløb, og ledes til Lyngby Å i station 1.880. Under projektet
åbnes den rørlagte strækning, så vandet kommer til at løbe i en åben kanal ned til en
bevaret åben strækning af Lyngby Å.
Tilløbet forlænges, op til midt på tilløb D, se figur 28.
Tilløb D
En del af tilløb D bevares, for at sikre afvandingen fra matrikel 7a, Lyngby By, Ll.
Lyngby, men vandet ledes over i det nu åbnede og forlængede tilløb G og videre ned i
Lyngby Å nuværende station 1.880.

For yderligere se Figur 29.
3.2.6

Beskyttelse af højspændingsmaster samt adgangsveje

På baggrund af dialog med Energinet og DONG energy, vedlagt som Bilag 19, er følgende krav til mastesikringen fremkommet.
Da vandet vil tærer på galvaniseringen, vil det være nødvendigt at forhøje mastefundamenterne for at undgå gennemrustning.
Fundamenterne skal støbes op med yderligere ½-1 meter og der skal muligvis indsætte skamler.
Adgangsvejen til masterne skal sikres, og der er behov for, at anlægge en kørevej på
minimum 4 meter bredde på begge sider af mastesystemerne.
Der skal ved hver mast være en anlægsplads på 15 meter i radius rundt om masten
til lift og kranvogn.
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Ved nødvendige anlægsarbejder som følge af vandstandshævningen af mast i forbindelse med projektet, skal der påregnes, at Energinet.dk ved mastehævninger skal
indlægge dette i en afbrydelsesplan min. 1 år i forvejen.
3.3.

Anlægsbudget og tidsplan

I Tabel 3.1 er angivet budget for anlægsudgifterne ved realisering af hhv. scenarie 1
og scenarie 2. Da den primære forskel på de to scenarier er størrelsen på tærsklen er
der ikke de store økonomisk forskelle på de to scenarier.
Anlægsarbejderne og materialepriserne er baseret på erfaringstal fra lignende projekter. Der er ikke indeholdt omkostninger til arealerstatninger samt omkostninger til
projektering og tilsyn i anlægsoverslaget. Alle priser er ekskl. moms. Prisniveau 2016.
Tabel 3.1

Anlægsoverslag

Priser eks moms
Indledende arbejder

Scenarie 1

Scenarie 2

Etablering, drift, nedtagning af arbejdsplads

50.000

50.000

Rydning

25.000

25.000

Knusning af dræn

120.000

120.000

Etablering af nyt vandløbstrache

840.000

840.000

70.000

70.000

Etablering af jordvolde

210.000

192.000

Tilslutning af dræn

150.000

150.000

Fritgravning af rørlagt tilløb

60.000

60.000

Oprensning

16.000

16.000

Jordarbejde

Bortkørsel af jord - opfyldning

Stenarbejder

-

Etablering af vandløbsbund /stensikring

300.000

300.000

Etablering af tærskel

30.000

40.000

Sikring af sti

15.000

15.000

Øvrige

Bro i forbindelse med offentlig sti

100.000

100.000

70.000

70.000

Ledningsarbejder
Arkæologiske forundersøgelse
Interimsforanstaltninger
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Køreplader

40.000

40.000

200.000

200.000

2.296.000

2.288.000

Sikring af master
Sikring af fundamenter
Etablering af kørevej
Samlede anlægsoverslag

3.3.1

Omkostninger til projektering og anlægstilsyn

Der er udarbejdet et overslag over de omkostninger der er forbundne med at have
en rådgiver ved realisering af projektet. Omkostningsoverslaget fremgår af Tabel 3.2.
Omkostningerne er vurderet på baggrund af Orbicons erfaringstal fra lignende projekter, og under forudsætning af, at der ikke dukker uforudsete hændelser op.
Tabel 3.2

Omkostninger til detailprojektering, udbud og tilsyn

Aktivitet

Kr. ekskl. moms.

Detailprojektering og udbudsmateriale
Byggeledelse og fagtilsyn

3.3.2

200.000
75.000

Tidsplan

Projektet kan iværksættes umiddelbart efter tilsagn om realisering, men da tilsagnsperioderne er ukendte påregnes anlæg 2017.
Detailprojektering: Efterår/vinter 2016/17
Udbudsforretning: forår 2017
Anlæg: Efterår 2017
Det forventes at anlægsperioden kan holdes indenfor 6 uger.

44 / 63

Naturstyrelsen Nordsjælland - Lavbundsprojekt I St. Lyngby Mose

4.

PROJEKTETS KONSEKVENSER

Som beskrevet i afsnit 3 er der foretaget beregninger for to fremtidige scenarier. Scenarie 1, hvor Lyngby Å forlægges, og der indsættes en tærskel i kote 2,85 m, og scenarie 2, hvor Lyngby Å forlægges, og der indsættes en tærskel i kote 3,00 m.
De to scenarier vil i nærværende konsekvensafsnit blive behandlet separat, med undtagelse af konsekvensvurderingen for flora og fauna, da forskellen mellem de to scenarier, trods alt er så begrænset (15 cm.) at det i praksis ikke giver mening at skelne i
denne vurdering, da denne i forvejen er behæftet med usikkerhed
4.1.

Afvandingsmæssige forhold

Til vurdering af de afvandingsmæssige forhold ved gennemførelse af de to fremtidige
scenarier, er der foretaget modelberegninger med den koblede Mike SHE/Mike 11model, som beskrevet i afsnit 2.6.2.
I modelberegningerne er det forudsat, at Lyngby Å er ført i et nyt trace syd om
Lyngby Mose og at den afsnørede strækning af Lyngby Å samt grøfter i projektområdet fyldes med den opgravede jord.
Med den kalibrerede model er der herefter beregnet en afvandingsdybde for en sommer- og en vintermiddelsituation i hvert af de to fremtidige scenarier benævnt scenarie 1 (tærskel i kote 2,85 m DVR90) og scenarie 2 (tærskel i kote 3,00 m DVR90).
I praksis er der beregnet en middelvandstand af det øverste grundvandsspejl for august og februar måneder for perioden 1991-2010, idet 1990 benyttes som ”opvarmningsår” for modellen.
Resultaterne af de modelberegnede afvandingsforhold for scenarie 1 = tærskelkote
2,85 m DVR90, fremgår af kortbilag 9 og 10.
Resultaterne af de modelberegnede afvandingsforhold for scenarie 2 = tærskelkote
3,00 m DVR90, fremgår af kortbilag 11 og 12.
Det fremgår af de modelberegnede afvandingsforhold, at påvirkningen er størst indenfor projektområdet, hvis tærsklen sættes til kote 3,00 m DVR90.
Udenfor projektområdet er forskellene på den høje og den lave tærskel minimale.
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4.2.

Drivhusgasreduktion

I forbindelse med projektet blev der foretaget prøvetagninger til bestemmelse af kulstofindholdet. Der er således foretaget 48 kulstofprøver med henblik på bestemmelse af indholdet af OC.
Effekten af et projekt opgøres som forskellen mellem emissionen før etableringen og
efter etableringen. Den samlede ændring i emissionen opgøres som:
Δ

2

−æ

.=Δ

2−

æ

+Δ

2−

æ

Hvor:
ΔEmissionCO2-ækv = ændringen i udledningen, ton CO2-ækv./år
ΔEmissionCO2-Dyrkede Arealer = ændringen i udledningen ved
nudrift fra dyrkede arealer incl. skov, ton CO2-ækv./år
ΔEmissionCO2-Udyrkede arealer = ændringen i udledningen fra de
udyrkede arealer i projektområdet efter etablering, ton CO2ækv./år
Scenarie 1
I bilag 14 ses samtlige resultater vedr. drivhusgasbalancen for projektområdet ved
gennemførelse af scenarie 1. Disse præsenteres med udgangspunkt i regnearket fra
vejledningen (Gyldenkær & Greve, 2015).
I forhold til CO2 reduktionen er denne 1.321 ton CO2-ækvivalenter for hele projektområdet. Dette resulterer i et gennemsnit per ha projektareal på 12,4 ton CO2ækv./ha/år.

Scenarie 2
Ligeledes fremgår scenarie 2 af bilag 14.
I forhold til CO2 reduktionen er denne 1.375 ton CO2-ækvivalenter for hele projektområdet ved scenarie 2. Dette resulterer i et gennemsnit per ha projektareal på 14,7
ton CO2-ækv./ha/år. Grunden til at der ses en højere CO2 reduktion ved scenarie 2,
fremfor scenarie 1, er den hævede vandstand i området.
I Tabel 4.1 ses arealfordelingen i forhold til indholdet af kulstof for de to gennemregnede scenarier.
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Tabel 4.1

Oversigt over arealfordelingen i forhold til indhold af kulstof i de to scenarier

Scenarie 1
Scenarie 2
4.3.

Areal på
>12 % OC
[ha]
79,8
77,9

Areal på
6-12 % OC
[ha]
13,7
5,6

Areal på
0-6 % OC
[ha]
12,8
9,8

I alt
[ha]
106,3
93,3

Kvælstoffjernelse

Ved etablering af et vådområde tilføres kvælstofholdigt vand fra oplandet. Ved dannelsen af mere eller mindre vandmættede jorder i området vil der skabes de nødvendige betingelser for kvælstoffjernelse ved denitrifikation, forudsat at der er organisk
stof eller andre oxiderbare stoffer til stede i jorden. Denitrifikationen er en mikrobiel
proces, hvor primært nitrat reduceres til luftformigt kvælstof under omsætning af organisk stof. Andre forbindelser såsom pyrit (FeS2) kan også omsættes i forbindelse
med denitrifikationen. For at optimere kvælstoffjernelsen i området er det vigtigt
med en god fordeling af det gennemstrømmende/infiltrerende nitratholdige vand.
Beregningerne af kvælstoffjernelsen i nærværende projekt er baseret på dels gennemsivning/overrisling af projektarealet med nitratholdigt vand fra de direkte oplande til det kommende vådområde og dels på det kvælstof, som fjernes ved ekstensivering af landbrugsdriften inden for projektområdet.
Kvælstofberegningerne er vist detaljeret i bilag 16, mens de direkte oplande der er
benyttet til beregningerne fremgår af bilag 4B.
4.3.1

Kvælstoffjernelse ved infiltration af vand gennem tørvejord/vådområdet

Scenarie 1
For at kunne opfange en stor del af det kvælstof, der kommer fra det direkte opland
afbrydes alle dræn til projektområdet i videst muligt omfang.
Derved omlægges drænvandet til overrisling af infiltrationsarealerne. Stederne fremgår af projektkortet i bilag 8.
På den baggrund kan der ved scenarie 1 forventes en kvælstoffjernelse som følge af
infiltration på 1.341 kg/år
Scenarie 2
Da der er små ændringer i projektarealet, og hermed også det direkte opland, er
kvælstoffjernelsen ved infiltration af vand fra det direkte opland ved scenarie 2 fundet til 1.478 kg/år
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4.3.2

Kvælstoffjernelse ved oversvømmelse med åvand

Både ved scenarie 1 og 2 vil oversvømmelserne fra det vandløb der løber ind i projektområdet nordøst for området overstige 100 dag i den 100 m buffer rundt om
vandløbet, som der må regnes på kvælstofdeponering for.
Lyngby Å vil modsat ikke løbe over sine breder, andet end i ekstrem situationer, hvorfor der ej heller kan regnes på en kvælstofdeponering fra dette vandløb.
Der regnes derfor ikke med at ville kunne ske en kvælstofdeponering i projektområdet, ved oversvømmelse med vandløbsvand.
4.3.3

Kvælstoffjernelse ved ændret arealanvendelse

Projektets gennemførelse vil betyde, at hovedparten af de arealer, der i dag indgår i
landbrugsmæssig drift, tages ud af drift eller overgår til en mere ekstensiv driftsform.
Nuværende (2014) arealanvendelse i projektområderne fremgår af kortbilag 3.
Med udgangspunkt i vejledningen er der regnet med en reduktion 48 kg N/ha/år for
omdriftsjorde, 8 kg N/ha/år for græsarealer og for udyrkede arealer/natur regnes
med en reduktion på 3 kg N/ha/år.
Scenarie 1
Ekstensiveringen af landbrugsdriften i projektområdet vil svare til en reduktion på
cirka 1,9 tons N/år, svarende til 18,1 kg N/ha.
Scenarie 2
Da projektarealet ændres vil ekstensiveringen af landbrugsdriften i projektområdet
ved scenarie 2 ligeledes ændres. Ekstensiveringen af landbrugsdriften i projektområdet vil ved scenarie 2 således svare til en reduktion på cirka 1,5 tons N/år, svarende
til 15,9 kg N/ha.
4.3.4

Samlet kvælstoffjernelse

Den samlede forventede kvælstoffjernelse fremgår af Tabel 4.2 beregnet ud fra de
tekniske projektgrænser omfattende et areal på henholdsvis 106,3 ha og 93,35 ha.
Det ses, at der ved scenarie 1 kan fjernes i alt cirka 3,3 tons N/år, svarende til lige under 26 % af kvælstoftransporten til området. Mens der ved scenarie 2 kan fjernes i alt
ca. 2,9 tons N/år, svarende til lige over 23,5 % af kvælstoftransporten til området.
Tabel 4.2

Samlet kvælstoffjernelse ved gennemførelse af projektet med udgangspunkt i den tekniske projektgrænse. Eventuelle afvigelser i summer skyldes afrunding.
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Kvælstoffjernelse

Scenarie 1

Projektområde, ha

Scenarie 2

106,3

93,35

N-fjernelse ved gennemsivning/ infiltration, ton/år

1,3

1,4

N-reduktion ved ændret arealanvendelse, ton/år

1,9

1,5

-

-

N-fjernelse i alt, ton/år

3,3

2,9

Arealspecifik N-fjernelse, kg/ha/år

31

31

N-reduktion ved oversvømmelse, ton/år

4.4.

Fosforbalance

Ved etablering af vådområder på nuværende eller tidligere landbrugsjorde, er der risiko for frigivelse af fosfor fra jorden, som følge af den ændrede afvandingsforhold.
Vurderingen af projektets fosforbalance er foretaget på baggrund af den seneste Pvejledning (Hoffmann m.fl., 2013) og det dertil knyttede regneark for fosforkvantificering (www.vandprojekter.dk).
Det detaljerede fosforregnskab fremgår af bilag 15.
4.4.1

Fosforfrigivelse med vandmætning

Scenarie 1
Ifølge den anvendte version af regnearket vil der være en potentiel P-lækage ved
gennemførsel af det skitserede scenarie 1 projekt ved St. Lyngby Mose på i alt ca. 780
kg P/år, forårsaget af lækage fra de vandmættede, fosforrige jorder.
Scenarie 2
Tilsvarende er der for scenarie 2 fundet en potentiel P-lækage på i alt ca. 758 kg P/år,
forårsaget af lækage fra de vandmættede, fosforrige jorder.
Det skal bemærkes, at der med denne metode ikke vurderes hverken positivt eller
negativt på den mængde fosfor, der dannes under denitrifikationsprocessen. Denitrifikation, der er den primære proces til kvælstoffjernelse, er en mikrobiologisk proces,
der omdanner nitrat til luftformigt kvælstof under nedbrydning af organisk stof. Når
organisk stof nedbrydes, sker der samtidig en frigivelse af opløst fosfor (fosfat). Da
fosfat, i lighed med ammonium og nitrat, er et essentielt plantenæringsstof, vil en del
af den frigivne fosfat optages i plantebiomassen. I nogle perioder er planternes behov for fosfat større end den mængde, der frigives ved omsætningen af organisk stof,
og i andre perioder mindre (Paludan 1995, Hoffmann 1998).
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4.4.2

Fosfortilbageholdelse

I regnearket kan der regnes på fosfortilbageholdelse ved tre forskellige tiltag:
1. Overrisling med drænvand
2. Sedimentation af fosfor fra vandløb under oversvømmelse
3. Sødannelse
Ved både scenarie 1 og scenarie 2 i St. Lyngby Mose er der regnet på fosfortilbageholdelse ved sedimentation af fosfor fra Tilløb D ved oversvømmelse.
4.4.2.1. Fosfortilbageholdelse ved overrisling
Fjernelse af fosfor ved overrisling vil forekomme dels ved sedimentation af partikulært fosfor (deponering), og dels ved optagelse af opløst fosfor i plantebiomassen.
Scenarie 1
I forhold til tilbageholdelse af fosfor ved gennemførsel af det skitserede scenarie 1,
og ved brug af seneste P-vejledning, kan der på baggrund af det fundne drænede oplandsareal og en arealspecifik fosfortilbageholdelse forventes en deponering af ca. 12
kg P/år.
Scenarie 2
Tilsvarende er der for scenarie 2, beregnet en forventet fosfortilbageholdelse af ca.
12 kg P/år.

4.4.2.2. Fosfortilbageholdelse med oversvømmelser
Tilbageholdelse af fosfor fra oversvømmelseshændelser vil forekomme dels ved sedimentation af partikulært fosfor (deponering), og dels ved optagelse af opløst fosfor i
plantebiomassen.
Scenarie 1
I forhold til tilbageholdelse af fosfor ved gennemførsel af det skitserede scenarie 1,
og ved brug af seneste P-vejledning, kan der på baggrund af de beregnede hektardøgn og en arealspecifik fosforfjernelse forventes en deponering af ca. 732 kg P/år.
Scenarie 2
Tilsvarende er der for de beregnede hektardøgn og arealspecifik fosforfjernelse fundet for scenarie 2, beregnet en forventet deponering af ca. 820 kg P/år.
4.4.3

Fosforreduktion ved slæt/ græsning efter optag i planter

Som nævnt kan planternes optag ikke umiddelbart kvantificeres på det foreliggende
grundlag, men fosforfjernelsen med biomassen kan søges optimeret gennem enten
græsning eller slæt med fjernelse af høet.
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Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke egentlige referencedata på den mængde,
der kan fjernes ved græsning eller høslæt, men den kan skønsmæssigt sættes til i
størrelsesordenen 5-10 kg P/ha /år på de arealer, der enten afgræsses, eller hvor
græsset fjernes ved slæt (Carl Christian Hoffmann, pers. meddelelse).
Fosforreduktion ved slæt/ græsning kan dog ikke medregnes jf. den seneste vejledning.
4.4.4

Samlet fosforbalance

Scenarie 1
For at lette overblikket over det samlede fosforregnskab ved gennemførelse af scenarie 1, ses i Tabel 4.3Tabel 4.3 en samlet oversigt.
Tabel 4.3

Fosforregnskab for scenarie 1 for projektområdet St. Lyngby Mose.

Fosforfjernelse

Kg/år

Projektområde, ha

106,3

P-fjernelse ved gennemsivning/ infiltration, kg/år

-12

P-fjernelse ved oversvømmelse med vandløbsvand, kg/år

-732

P-fjernelse i sø

-

P-lækage ved vandmætning, kg/år

780

P-fjernelse, kg/år

36

Arealspecifik P-fjernelse, kg/ha/år

0,4

Ved gennemførsel af de skitserede projekter vil der være en samlet nettofosforfrigivelse på ca. 36 kg P/år i projektområderne, svarende til omkring 0,4 kg P/ha/år.
Scenarie 2
Tilsvarende ses en samlede oversigt over fosforregnskabet ved gennemførelse af scenarie 2 i Tabel 4.4.
Tabel 4.4

Fosforregnskab for scenarie 2 i projektområdet ved St. Lyngby Mose

Fosforfjernelse

Kg/år

Projektområde, ha

93,95

P-fjernelse ved gennemsivning/ infiltration, kg/år

-12

P-fjernelse ved oversvømmelse med vandløbsvand, kg/år

-820

P-fjernelse i sø

-

P-lækage ved vandmætning, kg/år

758

P-fjernelse, kg/år

-74

Arealspecifik P-fjernelse, kg/ha/år

-0,8
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Ved gennemførsel af det skitserede projekt i scenarie 2 vil der være en samlet nettofosfortilbageholdelse på ca. -74 kg P/år i projektområderne, svarende til omkring -0,8
kg P/ha/år.
4.5.

Konsekvenser for flora og fauna

4.5.1

Konsekvensvurdering §3-arealer og flora

Som det fremgår af de udarbejdede kort over afvandingsforhold før og efter hævning
af grundvandsstanden vil de største ændringer i afvandingsdybden forekommer i vinterhalvåret, hvor hovedparten af projektområdet vil have en afvandingsdybde på under 0 cm (frit vandspejl) og henligge som en stor fladvandet sø.
De rent hydrologiske ændringer har dog mindre betydning for floraen, da oversvømmelserne hovedsageligt forekommer uden for planternes vækstsæson, og hvor planterne er væsentligt mere robuste overfor vandstandsændringer. Dog må det forventes at fugtigbundsplanter som tagrør, arter af sødgræs, gul iris, engkabbeleje, bredbladet dunhammer, vejbred-skeblad m.fl. vil fremmes, mens træer og buske (med
undtagelse af arter af pil og rød-el) gradvist vil forsvinde fra området, da disse kun
dårligt tåler at stå med rødderne i vand gennem hele vinterhalvåret.
Et frit vandspejl gennem vinterperioden, vil foruden de rent hydrologiske konsekvenser, betyde at partikelbundne næringsstoffer som f.eks. fosfor, vil blive aflejret i området. Urtevegetation i området er dog allerede for nuværende altdomineret af græsser og højtvoksende næringsstofskrævende urter, mens mere nøjsomme arter som
f.eks. smalbladet kæruld, med stor sandsynlighed allerede er forsvundet fra området.
Der forventes derfor ikke større ændringer i vegetationens sammensætning på baggrund af de ændrede afvandingsforhold i vinterhalvåret.
I sommerhalvåret vil de ånære arealer være vanddækkede, hvilket adskiller sig markant fra den nuværende situation. Konsekvenserne vil være at den nuværende engog mosevegetation på disse å-nære arealer, hvil blive erstattet af en egentlig rørsumpsvegetation, med arter som bredbladet dunhammer, gul iris og ikke mindst tagrør som allerede for nuværende er repræsenteret i området. Tagrør vil generelt have
meget optimale betingelser i området, da de dels kan stå både i vand (helt op til 2,5
meters vanddybde), men også på væsentligt mere tørre arealer og desuden trives
godt med store variationer i vandstanden, da de kræver ikke vanddækket jord for at
spire. Tagrør vil derfor kunne sprede sig både vegetativt og med frøformering ved
gennemførelse af projektet og en aktiv plejeindsats med græsning i sommerhalvåret
på disse ikke vanddækkede arealer vil være påkrævet hvis ikke hele området skal
vokse til i tagrør.
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4.5.2

Fugle

En gennemførelse af projektet vil fremme fuglearter der fouragerer på de åbne vandmen lavvandede flader, som f.eks. lappedykkere, skarv, knopsvane, ænder, havørn,
fiskeørn, blishøne, måger og terner, men også arter der er tilknyttet rørsumpsvegetationen som rørdrum, rørhøg, vandrikse, grønbenet rørhøne, sumpsangere, skægmejse vil fremmes af projektets gennemførelse.
På de arealer der vil stå med smatvand om vinteren og som om sommeren henligger
som fugtig til våd eng, vil arter som grågæs, vibe og arter af vadefugle, både kunne
fouragere og yngle og sammenfattende vurderes projektet at kunne fremme en væsentlig mere artsrig fuglefauna end området kan for nuværende.
For at området kan udvikle sig til en værdifuld fuglelokalitet, er det dog påkrævet at
der foretages vedvarende pleje af området i form af afgræsning, da man ellers risikerer at området vil udvikle sig til en monokultur af tagrør, udelukkende med fuglearter
som er tilknyttet denne naturtype.
4.5.3

Konsekvensvurdering bilag IV-arter

Alle eksisterende vandhuller vil ved gennemførelse af projektet komme til at stå i direkte hydraulisk kontakt i hele vinterhalvåret, hvilket også vil betyde at fisk vil kunne
indvandre til de eksisterende vandhuller – herunder de vandhuller der fungerer som
ynglelokalitet for padder.
Grundet den generelle vandstandshævning i området som projektets realisering vil
resultere i, vil der dog opstå en lang række lavvandede vandhuller, hvoraf mange vil
sommerudtørre (og dermed ikke kan opretholde en fast bestand af fisk). Disse nye
vandhuller vil kunne kompensere for de få egnede ynglevandhuller for padder der for
nuværende er i området – herunder padderater omfattet af habitatdirektivets bilag
IV. Det er vurderingen at området samlet set vil rumme væsentlig flere velegnede
ynglelokaliteter for disse strengt beskyttede arter, såfremt projektet realiseres.
For arter af flagermus vurderes der at fødegrundlaget for de lokale bestande vil øges,
da våde naturtyper og lavvandede områder, ofte har en stor insektproduktion (ikke
mindst myg) som udgør fødegrundlaget for flagermus.
4.5.4

Internationale beskyttelsesområder

Arresø er stærkt belastet af næringsstoffer hvilket resulterer i en dårlig vandkvalitet,
der har en negativ påvirkning af fødegrundlaget for fiskeørn, stor skallesluger og rørdrum der alle er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.
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En realisering af projektet vil mindske tilledning af næringsstoffer til Arresø og dermed bidrage positivt til en forbedring af vandkvaliteten i søen og dermed øge fødegrundlaget for de nævnte fuglearter på udpegningsgrundlaget.
4.6.

Vandmiljø

Projektet vil have en positiv til neutral indvirkning på vandmiljøet. Lyngby Å der i dag
har meget ringe fysiske forhold vil blive flyttet til en mere sydlig lokalitet afkoblet fra
mosen. I forbindelse med flytningen af Lyngby Å retableres den med stenbund hvilket
vil skabe mange leve steder for fisk og invertebrater.
Mosen vil ikke længere være en spærring på Lyngby Å, og der vil ikke være indtrængning af mosevand til vandløbet. Dog skal det bemærkes, at der stadigvæk er en del
andre spærringer på vandløbet, hvorfor kontinuiteten stadigvæk er mangelfuld.
Lyngby Å vil fortsat blive pumpet ud i Arresø, men der tilbageholdes, jf. afsnit 4.4, 74
kg P/år i området. Dette vil betyde en mindre reduktion i den fosformængde der ledes til søen.
Hvis projektet gennemføres vil det ikke være til hindring for at kravene for Lyngby Å
og Arresø i vandområdeplanerne kan opfyldes.
4.7.

Landskabelige og kulturhistoriske forhold

Specielt ved scenarie 2 vil området fremadrettet være mere vådt end vi kender det i
dag, og om vinteren vil området være præget af en sø.
Dette vil delvis ændre det landskabelige udtryk, men landskabet vil stadigvæk fremstå åbent uden tilgroning, og med den rigtige naturpleje kan området få et landskabeligt løft.
Der er ikke væsentlige kulturhistoriske værdier i området som vil blive påvirket ved
en projekt gennemførelse.
4.8.

Bæreevne

Jordbundens bæreevne er især afhængig af jordbundstypen og af vandindholdet.
Ved realisering bliver arealerne mere våde, hvorfor jordens bæreevne reduceres.
Nedenstående tabel fra Naturstyrelsen miljøkrav til skovmaskiner viser resultaterne
for et forsøg, hvor jorden blev belastet med trykplader og kegler.
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Jorden i Lyngby Mose er domineret af tørv hvilket har en lav bæreevne og der er stor
risiko for gennembrydning af vegetationslaget.
Maskinernes marktryk bør under alle forhold være væsentlig lavere end jordbundens
bæreevne.
Derfor anbefaler Naturstyrelsen følgende marktryk:

4.9.

Fremtidig anvendelse

Alt efter om Naturstyrelsen vælger at realiserer scenarie 1 eller 2 bliver arealerne i
fremtiden vådere. Det betyder at arealernes bæreevne falder, og markerne kan ikke
drivs med store maskiner.
Fordelingen i afvandingsklasser ved de to scenarier er vist i nedenstående tabel 13
Tabel 4.5

Fordeling af afvandingsklasser ved de to scenarier

Scenarie 1

Scenarie 2

Fuldt vanddækket

35,7

38,2

0-25 cm til mættet zone

23,4

27,2

25-50 cm til mættet zone

12,5

8,5

50-75 cm til mættet zone

22,5

13,4

> 75 cm til mættet zone

12,1

6,0

Hvis det er scenarie 1 der realiseres kan arealerne i fremtiden anvendes til afgræsning eller høslæt til gavn for flora og fauna. Hvorvidt arealerne kan anvendes til helårsgræsning afhænger af dyrerace og hegning.
Ved scenarie 2 bliver området mere vådt og der vil være områder der er permanent
under vand. En del af arealerne kan også ved dette scenarie anvendes til ekstensiv afgræsning eller høslæt, men der vil være områder, hvor dyrene ikke vil gå ud, der vil
gro til i pil og urter.
Jagtinteresserne på området kan opretholdes.
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4.10.

Administrative konsekvenser

Projektet kræver en godkendelse efter vandløbsloven (vandløbsregulering og anlæg
af nye vandløb), efter naturbeskyttelsesloven (dispensation for §3, for skovbyggelinje
samt for arealfredning) og planloven (landzonetilladelse, VVM).
Det vurderes ikke at projektet konflikter med fredningen, men i forbindelse med terrænregulering skal tilladelse indhentes, da det af fredningsbestemmelserne fremgår
at der ikke må foretages terrænændringer.
Den nye og forlagte strækning af Lyngby Å skal optages som offentligt vandløb i Hillerød og Halsnæs Kommuner, og regulativet for Lyngby Å skal revideres ved førstkommende lejlighed.
Ved projektgennemførelse skal der foretages en justering af den tekniske beskrivelse
af pumpelagets anlæg beliggende i og ved projektområdet. Ændring af vedtægten
skal følge bestemmelserne herom i vedtægten og i vandløbsloven.
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